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PŘEDMLUVA

CHYBOVÁNÍ NENÍ KONEC SVĚTA

Chyba!
Žádné povolání není tak nasměrované na hledání a nalézání chyb jako práce učitele. „A co auditoři, kontroloři v metru, inspektoři státních drah, risk management…,“ můžete namítnout. Jenže učitelé
pracují vesměs s mládeží, skupinou ještě značně tvárnou a hledající, což se o ostatních profesích
až tak říct nedá. A právě děti a mládež se potřebují naučit, jak zacházet s chybou vlastní i druhých,
protože tohle umění (nebo v horším případě ne-umění) budou předávat dál. Protože všichni jsme byli
dětmi, většina z nás se stává i rodiči a svoje dovednosti a hodnoty předáváme dál.
Být vychovatel je složité. Ať už z profese nebo „jenom“ doma. Pořád jste vlastně vzor. Pořád se
někdo dívá, jak to děláte, pozoruje vás, jak řešíte složitosti, ale třeba i jak si utíráte nos. Nejde být 24
hodin ve střehu, tak povolíte v koncentraci a ejhle – přirozená bytost vykoukne. I s chybami. Takže
rodič pacifista seřeže dítě pod vlivem děsu, co všechno se mu mohlo stát, když se couralo večer samo
parkem. Učitel s pověstí Komenského pronese nudnou a dlouhou přednášku namísto slíbených experimentů, protože se nestačil připravit na hodinu kvůli hádce s partnerkou. Oblíbený, vždy spravedlivý
manažer sebere zaměstnanci osobní ohodnocení bez udání důvodu. A tak dále a tak dále.
Dovolte si chybu. A dovolte ji i druhým. Zejména dětem. Ono to „špatné chování“ je spíš hledáním
zkušeností a osvojováním reality. Vzhledem k tomu, že tato knížka vznikla pro potřeby pedagogické
veřejnosti, pojďte tedy se mnou do škol, školek a center volného času. Z jejich života jsem brala situace, které v knize najdete. Příklady nejsou jenom pedagogické, i když těch je v knize převaha. Vždy
je k nim komentář nebo doporučení a já věřím, že byste našli mnoho dalších způsobů, jak chyby řešit
a překonávat. Nikdy není jenom jedna cesta, což je myšlenka více než potěšující.
Psala jsem knihu pro pedagogy, ale jejími adresáty jsme nakonec my všichni. Možná vám bude
připadat, že jsem se rozpřáhla trochu moc do široka a odborník na PR by ze mě nepochybně šílel, protože široká veřejnost je pojem neuchopitelný. Jenže pedagogické literatury je dosti a mým záměrem
bylo napsat něco pro ty, kteří vychovávají už jen tím, kým jsou. Pro nás všechny.
Držíte v rukou knihu populárně naučnou, nikoliv odborné pojednání. Proto se to v ní hemží příklady
a příběhy. Mám za to, že AHA efekt nejsnáze nastává v konkrétní situaci. A protože mám ke slovům
vztah až milostný, mých původně plánovaných pár stránek se poněkud rozrostlo. Mějte tedy prosím
trpělivost s povídavou autorkou.
Olga Medlíková
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1. kapitola KULTURA VINY A KULTURA ŘEŠENÍ
„Učil vás někdo, že je v pořádku dělat chyby?“
Mě ne. Svoje dcery jsem tak začala vychovávat, až když mi to došlo. Už primární rodina
nás směřuje k určitému pohledu na svět, svůj
nesporný vliv má i škola a více či méně osvícené vzory. A jak tyhle postoje působí?
Příklad 1:
Dítě přijde ze školy s pětkou z matematiky.
Rodiče žijící v kultuře viny to napřed moc
neřeší. Buď o tom nevědí (protože se často nezajímají, jak jejich potomek prospívá),
nebo to berou ve stylu: „To si opravíš, jedna
kule sem, jedna kule tam, to není nic hrozného.“ Dítě matematika nebaví nebo se jí
bojí, stydí se zeptat atd., takže přinese další
špatné známky. Rodiče kultury viny nadávají,
případně reagují: „Škola je tvoje starost, tak
s tím koukej něco udělat, já toho mám až nad
hlavu!“ Dítě si samo leckdy poradit neumí,
takže potíže pokračují. Rodiče se dohadují,
po kom je to dítě tak tupé na matematiku –
a hleďme: „Teta Běta byla taky ve škole v maObr. 1

tice úplně mimo, to má po ní!“ Našel se viník,
hurá! A když dítě propadne, nastoupí trest.
V rodině žijící v kultuře řešení je to jinak. Prvním krokem je zjistit, proč se to stalo. Z jakých
důvodů má dítě pětku: „Je to proto, že učivu nerozumíš, jdeme na tebe moc rychle, potřebuješ
víc hodin na učení, jak jsi to pochopil, zeptal jsi
se, když ses v tom ztratil…?“ Když identifikují,
kde je chyba, probírají se cesty a způsoby, jak
situaci řešit: „Mám požádat paní učitelku o konzultaci, potřebuješ doučování, budeš se učit se
spolužákem nebo s tátou, máme se matice věnovat pět hodin týdně místo dvou…?“
A co je klíčové – řeší se s dítětem! Dítě je
spoluúčastníkem procesu řešení, spoluvybere nejvhodnější variantu a s tou pak pracuje.
Učí se tím zodpovědnosti, vidí, že rodiče mají
zájem, nedochází ke zbytečným trestům.
Podtrhuji slovo „zbytečným“ – někdy je trest
samozřejmě na místě. Ale především tam,
kde je vidět nezájem a neangažovanost druhé strany!

Kultura viny

Kultura řešení

Problém

Problém

Neřešení

Analýza

Únik

Identifikace chyby

Hledání viníka

Hledání variant řešení

Trest

Změna stavu
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Příklad 2:
Člověk pocházející z prostředí kultury řešení se dostane do firmy/organizace, kde vládne kultura viny.
Dojde k tomu, že si mezi sebou s kolegou
nepředají informace důležité pro úspěšnou
prezentaci projektu u klienta. Člověk kultury řešení jde za kolegou a chce probrat, jak
se to stalo a co s tím budou dělat pro příště.
Kolega mává rukou, ať to neřeší – „Stalo se,
blbý, ale už o tom nebudeme mluvit.“ Člověk
kultury řešení napíše mail, kde popíše chybu
a navrhne určitý postup nebo manuál, který
by zabránil podobné kolizi. Pošle nadřízenému a v kopii kolegovi. Kolega se naštve, že
z něho udělal před nadřízeným troubu, nadřízený poděkuje a řekne, že příště netřeba,
tady se vždycky prosazoval princip kolektivní
viny. „Tak jste to tentokrát polepili, no. Příště si na to dáte pozor.“ Tím celá akce končí. Člověk kultury řešení má pocit zneuznání
a uvažuje, jestli je tady správně.
Pokud chcete měnit lidi myslící v kultuře viny, buďte trpěliví. Chce to hodně času
a musí se postupovat po krocích.
Příklad 3:
Součástí sboru jednoho velkého gymnázia byly dvě učitelky, věkově i naturelem
sobě velmi vzdálené. Starší měla těsně před
důchodem, učila od svého nástupu do práce, zvolený obor měla perfektně zvládnutý
a opravdu uměla studenty naučit. Na mladší
kolegy a kolegyně se dívala s mírným despektem, ale nijak výrazně jim ho nedávala
znát. Byla osobní přítelkyní ředitelky gymnázia a plynuly jí z toho mírné zisky – například
výhodný rozvrh.
Mladší byla těsně po vysoké škole. Na gymnázium nastoupila s nadšením a s nadšením
se i chápala své práce. Měla jinou specializaci
než zmíněná starší kolegyně. Její obor ji velmi
těšil, zajímala se o něj, zkoušela nové metody
a bavilo ji učit studenty, se kterými si velmi rozuměla. Uznávala odbornou autoritu své starší kolegyně, ale neměla potřebu se s ní sblížit.
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Ve sboru náhle nastaly personální změny
a ředitelka určila mladší kolegyni, aby učila
ještě další specializaci – tutéž, co měla starší
pedagožka. Šlo pouze o několik hodin v jedné třídě, ale pro mladou profesorku to byla
novinka. Když se potřebovala poradit, obrátila se na svou starší zkušenou kolegyni a poprosila ji o metodickou radu. Odpověď starší
kolegyně zněla: „To vás ve škole neučili? To
je opravdu podivné!“ Ironie a značná neochota. Mladší profesorka to zkusila ještě jednou,
už se zaťatými zuby, ale chování starší kolegyně bylo velmi podobné. Skrytý výsměch,
minimální spolupráce.
Ve sboru se začaly šířit zvěsti, že mladá
paní kolegyně svoji práci až tak nezvládá,
když si musí o triviální věci říkat zkušeným
kolegům. Navíc v téže době zveřejnili studenti výsledky svého tajného hlasování, kterým
vybírali nejoblíbenějšího učitele gymnázia.
Vyhrála mladá kolegyně. Ve sboru to způsobilo jistou řevnivost. Někteří jí to přáli, jiné
pobavila studentská aktivita, další začali trousit jedovaté poznámky o přílišném kamarádíčkování se studenty a nedostatečném odborném zázemí kolegyně, které vynahrazuje
laciným podbízením se.
Tyto řeči pocházely zejména z kabinetu
starší paní profesorky.
Mladší pedagožka to po nějakou dobu nechala být v domnění, že věc utichne sama od
sebe. Nestalo se, naopak atmosféra houstla.
Zašla tedy za svojí starší kolegyní, aby si s ní
o věci promluvila. Zde narazila na naprosté
odmítání jakéhokoliv dialogu a její návrh, že
by situaci měly probrat společně s ředitelkou
gymnázia, byl zcela zamítnut.
Ve sboru se začaly tvořit dvě frakce – jedna
stála za mladou a druhá za starší kolegyní. Bokem zůstalo několik kolegů, kteří do toho nijak
nezasahovali a s pobavením sledovali, co se
bude dít. Nazvali celou situaci sporem mladočechů a staročechů a sázeli se, kdo vyhraje.
Ředitelka situaci nijak neřešila, i když informovaná byla podrobně. Když tento nežádoucí
stav začali komentovat rodiče, které o něm přirozeně zpravili studenti, prohlásila na poradě,

že nehodlá akceptovat rozpory mezi pedagogy, že je to nedůstojné a sbor by měl věnovat
své úsilí spíše pedagogické práci než vnitřním rozporům. Rovněž se vyjádřila, že mladší kolegové mají mít starší v úctě a nezakládat na problémy populistickým chováním.
Pro mladou profesorku to byla do té míry
obtížná situace, že na konci roku ze školy
odešla. Sbor zůstal rozháraný ještě několik
let, než se část pedagogů vyměnila.
Možnosti řešení, preventivní i zásahové:
1.	Preventivně – sbor je kolektiv rozdílných
jedinců a rozpory jsou přirozeným procesem, který v kolektivu nastává. Je užitečné, když mají lidé dovednosti řešení konfliktů nebo sbor absolvuje školení, ideálně
výcvik, na toto téma. Také se hodí dovednosti z oblasti osobnostní typologie, týmové práce nebo vyjednávání.
2.	Zásahově – jakmile dojde ve sboru k rozporům, je třeba je řešit, ne před nimi zavírat oči. A když už se situace vyhrotí tak,
že vzniknou tábory, je to už vůbec špatně,
ale hlavně pozdě. Pokud by ředitelka začala včas, tj. v době, kdy obě kolegyně ještě
neměly mezi sebou tolik silných rozporů,
dalo se mnohému předejít. Samozřejmě se
může stát, že si ředitel/ka všimne pozdě, že
se ve sboru něco nepatřičného děje. Pak je
šikovným řešením použít služeb nezávislé
osoby – facilitátora, supervizora, mediátora, který může pomoci nastolit vzájemné
naslouchání a rozumnou dohodu. Zejména je důležité, aby to byla osoba nestranná
a objektivní vůči všem zúčastněným.
Mladá kolegyně měla rovněž několik možností, které nevyužila: Mohla požádat některého z kolegů, který se starší kolegyní dobře
vycházel, o pomoc či zprostředkování vzá-

jemného pochopení. Kdyby to nestačilo, měla
si vyžádat jednání s ředitelkou, informovat ji
o tom, co se děje hned při prvních známkách
potíží ze strany starší kolegyně. Mohla situaci
otevřít na poradě sboru a požádat o stanovisko přítomné kolegy.
Z pohledu managementu:
Říká se, že gram prevence je lepší než kilogram intervence.
Využívejte manažerské rozhovory, nechte
školit svoje lidi, všímejte si, zda je ve sboru
vše v pořádku, a pokud není, řešte to hned.
Kultura viny, ve které některá zařízení stále
ještě žijí, končí nalezením viníka.
Kultura řešení hledá důvody problému, pak
varianty řešení a z nich vybírá to nejlepší.
Tím se dostáváte nad původní problém, který
se už v původní podobě nebude opakovat.
Jde o rozvojový proces, zlepšuje sociální klima organizace, roste při něm škola i její lidé.
ŠEST TIPŮ POZVOLNÉ ZMĚNY MYŠLENÍ:
• Vždy se ptejte po důvodech toho,
proč něco nevyšlo (aby si okolí zvyklo,
že analýza je normální postup).
• Stále ukazujte, že chcete pomoct, že
vám jde o vzájemné „dobro“ (uklidníte
tím obavu, že se člověk ztrapní).
• Vysvětlujte, proč situaci rozpitváváte,
a co to přinese vám oběma, jestli najdete, kde se stala chyba (když vidí přínos, jsou lidé ochotnější ke spolupráci).
• Uvádějte příklady, kde analýza pomohla (lidi méně bolí, když vidí, že i jinde se chybuje).
• Oceňte, když druhá strana začne
spolupracovat (motivace, nic jiného
v tom není).

AHA!
Všímejte si, z jakého myšlenkového prostředí pochází váš kolega/kolegyně,
partner/partnerka. Budete víc připravení. Vzájemné ladění mohou provázet
velké boje!
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CO JE A NENÍ CHYBA

2. kapitola CO JE A NENÍ CHYBA
„Co mě nezabije, to mě posílí.“
Tohle je nejen chyba, ale naprostý nesmysl,
o to nebezpečnější, že je tak oblíbený. Slyšíme ho z úst rodičů, vychovatelů, politiků
i spisovatelů a taky to občas vypadne z pusy
skoro každému z nás. Někdo to řekne v nadsázce, jiný to bohužel myslí vážně.
A v čem že je to zapeklité?
Ona nás totiž posílí zpětná vazba k chybě,
k tomu, co se stalo, ne chyba sama. Takže
ve skutečnosti rosteme tím, že se sebou nějak pracujeme, uvědomujeme si, co se stalo
a proč, hledáme cesty, jak věci dělat jinak,
jsme lidé „vědomí“.
Ti „nevědomí“ jenom planě opakují klišé.
Slavný Oliver Kahn, německý fotbalový profesionál, se ve svých přednáškách pro školní děti stále vrací k myšlence, že když chtějí
uspět, potřebují kvalitní cíle, vytrvalost a disciplínu. Neboli vědět, kam jdou a proč, vyhodnocovat, co se povedlo a co ne, co vedlo
k úspěchu nebo prohře. A s trpělivostí se zaměřovat dál.
Chyba není, když něco neudělám správně,
ale určitě je chyba, když se z toho nepoučím.
Nebo hůř, když se poučit nechci.
A nemusím se učit pouze ze svých omylů.
Krásně to vyjádřila paní Eleanora Rooseveltová: „Uč se z chyb druhých, neboť ty sám nebudeš žít dostatečně dlouho, abys je všechny
udělal sám.“ J. A. Komenský řekl: „Šťastný je
člověk, kterého varuje cizí chyba.“ Oba byli
lidé moudří, takže určitě věděli, o čem mluví.
Slovník spisovného jazyka českého definuje chybu takto: 1. něco nesprávného; omyl,
mýlka, pochybení, poklesek, nesprávnost
a 2. nevhodná, nežádoucí vlastnost osoby,
závada, nedostatek na věci; vada, nedostatek.
Samá negativní synonyma, že? Přitom metodu pokus–omyl lidstvo miluje a stále používá, je to náš nejstarší a nejznámější způsob
učení. Kde zůstala myšlenka, že bez chyby
není učení neboli že je to v konečném dů-
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TŘI RECEPTY PRO ZDRAVÉ CHYBOVÁNÍ:
• Dívejte se na chyby jako na zkušenosti – chybami rosteme a učíme se, bez nich
bychom hloupli.

sledku nejdůležitější nástroj pedagogiky?
Tedy samozřejmě chyba, kterou rosteme, nikoliv ta, kterou zatloukáme, nechceme ji vidět
a bojíme se jí.
Protože tohle je ve skutečnosti ta největší
chyba – bát se chybovat!
Máme právo na chybu?
„Jasně, že ano! Co je to za otázku?“ říkáte
si možná. Jenže co na to firma, škola, partner/ka, děti, společnost? Dokážou nám prominout, když uděláme chybu? A co my sami,
umíme si říct: „Tak jsem udělal/a chybu, mám
holt další zkušenost!“ Nejsou tam výčitky,
zlost, pocity viny? Jsou a často.
Už od dětství dostáváme od okolí zprávu,
že chyba je špatně. Že se to nemá. Že se za
to pyká. Málokterý rodič nebo vychovatel razí
osvícenou myšlenku, že chyba je zkušenost
a potřebujeme ji k učení.
Dítě chyby rodičů napřed nevidí. Jako malí
se na rodiče díváme jako na bohy – tolik toho
umějí, ničeho se nebojí, jsou tak velcí, krásní,
šikovní… Rodič je pro dítě skála jistoty. Postupně spadnou růžové brýle a vidíme rodiče
chybující, v nezvládnutých situacích, když si
neví rady, když jim práce nebo lidi přerůstají
přes hlavu… a zejména v pubertě vidíme především rodičovské chyby. Ale přesto v nás
tak nějak zůstává, že rodiče přece nemají nárok dopouštět se omylů!
A když pak sami dospějeme do rodičovské
role, tenhle blud v mnoha hlavách je už jaksi
ubydlený. Podobně to platí nejen o rodičovské, ale i manažerské roli. Prostě – v určitých
pozicích se chyba netoleruje.
A výsledek? Až posedlá snaha o dokonalost. Aby mě dítě nevidělo nenamalovanou,
abych uměl na všechno odpovědět, abychom
působili za všech okolností jako harmonický
pár, nesmím se přece při prezentaci ztrapnit… Jenže dokonalost je šílený koncept,
zbytečné trápení, pomýlená myšlenka, zkrátka – nesmysl!

• Chyba potřebuje zpětnou vazbu – podívat se, co se stalo a proč, a nebát se si
chybu přiznat.
• Kdo chyboval, musí být součástí řešení – neřešit za druhého, ale nechat ho/ji, aby
situaci zvládl/a vlastními silami, případně s malou dopomocí.
Příklad 1:
Vaše dítě ztratilo klíče od bytu. Zjistíte, jak
a proč se to stalo, poradíte mu, co musí udělat (koupit nový zámek a nechat vyměnit za
starý, kdo mu s tím může pomoci), a necháte
dítě, aby to zařídilo (samozřejmě mu budete
více nebo méně pomáhat podle toho, v jakém je věku). A když se vše vyřeší, chcete
vědět, co si na tom dítě uvědomilo a co mu ta
situace přinesla (jakou zkušenost mu dala).
Příklad 2:
Máte na škole inspekci a učitelka češtiny
při hospitaci nezvládla svou hodinu. Požádáte ji, aby vysvětlila, proč se to stalo a v čem
vidí svoje selhání. Projdete s ní její přípravu,

průběh hodiny, reakce žáků, dáte jí prostor
zdůvodnit, z jakých důvodů použila právě tyto
výukové metody, a naopak nevyužila jiné.
Chcete po ní konkrétní opatření, aby se podobná situace neopakovala.
Výčitky nejsou k ničemu. Myslící člověk ví,
co udělal chybně, a ten nemyslící to stejně
neuzná, i kdybyste měli stokrát pravdu. Chyba je přirozenou součástí života. Nemá smysl
se z ní hroutit, ale musíme cítit zodpovědnost
za její řešení.
E. Hubbard, americký spisovatel a filozof,
napsal: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou
uděláte.“
AHA!
Zvědomělá chyba je nástroj růstu.
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3. kapitola PROČ SE BOJÍME UDĚLAT CHYBU
„Smysl je v otázkách. Hodnota je v odpovědích.“
Důvody, proč se bojíme chybovat, jsou hodně silné:
• ztrapním se;
• budu vypadat, že neumím/nerozumím
(své práci, tématu, okolí…);
• lidi mi přestanou věřit;
• můžu hodně ztratit (peníze, úctu, dobré
jméno, autoritu…);
• chyba znamená selhání;
• jak budu vypadat?!
Nejvíc nás většinou bolí to poslední –
ohrožení statusu, tedy jak budu vypadat,
když udělám chybu.
Příklad 1:
Na vysoké škole přednášel postarší docent. Svůj obor ovládal, ale do svých přednášek vnášel nové poznatky jenom v omezené
míře. Mezi jeho studenty byl jeden, který se
na školu přihlásil především kvůli docentovu
oboru. Nesmírně ho zajímaly nové výzkumy,
hltavě četl a diskutoval svoje názory s kolegy
i pedagogy. Byl inteligentní a hloubavý, ale
jeho hendikepem bylo silné akné na obličeji,
které zima zhoršovala.
Jednou se při přednášce dostal do ostrého sporu s docentem. Stavěl svoje poznatky proti docentovým, uváděl příklady, citoval
zdroje, přesvědčoval a planul pro svůj názor.
Bylo vidět, že má hluboké znalosti a zajímá
ho, jak bude docent reagovat. Ten napřed
diskutoval, ale stále více bylo znát, jak mu tahle veřejná konfrontace vadí. Nakonec nevydržel a vybuchl: „Vy si napřed kupte mastičku
na vaše vimrlata a potom přijďte diskutovat!“
A to byl konec jeho autority jako odborníka
i jako člověka.
Vztah k chybě se utváří už v dětství. Pokud
dítě cítí v rodiči jistotu, buduje si důvěru.
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Jistota neznamená aroganci, nadřazený postoj nebo siláctví. Jistota znamená, že rodičovská osoba má dost sil na to připustit
i chybu na své straně. Tím posiluje důvěru
dítěte, že chyba není něco špatného, ale přirozená součást života a je normální ji občas
zažít.
PĚT KLÍČOVÝCH PRVKŮ JISTOTY
A ZDRAVÉHO VZTAHU RODIČ–DÍTĚ:
• Rituály (oslavy, rodinná setkání, večerní pohádky, kruh důvěry, způsob
řešení konfliktů…);
• Společné aktivity (povídáte si u jídla,
něco s dítětem tvoříte nebo opravujete, výlety, hry, spojíte práci na zahradě
se soutěží pro děti…);
• Povzbuzování (oceníte pomoc při domácích pracích, necháte dítě, aby si
vyzkoušelo různá řešení situace, dáváte mu najevo, že mu věříte…);
• Sdělování lásky (pohlazení, objetí,
plácnutí do ramene, řeknete dítěti, jak
ho máte rádi…);
• Minimum negativních rozhovorů
(počkáte s řešením, až opadne váš
vztek, oceňujete, co se dítěti povedlo,
ukazujete pozitivní stránky obtížných
situací, negativní zprávy v televizi komentujete s tím, jak nejlépe se dalo
v takové situaci zachovat…).

Příklad 2:
Učitelka vedla rozhovor s matkou svého
žáka. Byl v páté třídě, ona ho učila dva roky
a dobře ho znala. Chlapec je tichý, introvertní, spíše pomalejší. Vědomosti si osvojuje
těžce, je třeba mu věci víckrát opakovat. Děti
si z něho proto sem tam dělají legraci, ale
není to časté.
Matka je s ním sama, otec s nimi nežije, má
po rozvodu novou rodinu a o syna jeví minimální zájem. Prarodiče z matčiny strany se
zapojují, s chlapcem se učí, litují ho, že nemá
tátu. Babička mu občas chodí i naproti ke
škole. Matka učitelku opakovaně prosila, aby
„přivřela oko“ při hodnocení, že syn to nemá
lehké, když na něho táta kašle, že je sice pomalejší, ale svědomitý…
Kdykoliv učitelka řekla nějakou i mírně kritickou poznámku na synovu adresu, matka se
hned rozplakala a následně ji zahrnula milionem důvodů, vysvětlení a „argumentů“, proč
to tak je. Stěžovala si i na synovy spolužáky,
že jsou na něj zlí, že ostatní učitelé jsou předpojatí, že měří různým žákům jiným metrem,
jenom jeho paní učitelka má pro syna pochopení a on v ní vidí vzor…, vytahovala nové
a nové „důkazy“ křivd. Učitelka ji upozornila,
že synovi takhle nepomáhá. Že mu ukazuje,
jak se vyvléknout z povinností a vymluvit se
ze zodpovědnosti. Maminka odešla uražená
a s pocitem, že je nepochopená.
Jaký pocit jistoty a důvěry si asi její syn odnese?

Budování vnitřní jistoty sice začíná v dětství, ale pracovat na jistotě můžeme začít kdykoliv. Nabízím jeden postup, který
mi ukázal kolega programátor. Pomáhá
mi v rozhodování, když nad něčím váhám
(Obr. 2).
Když si upřímně ujasníme, jestli vůbec
chceme situaci nějak řešit, uleví se nám.
Jestli na řešení nemáme (chuť, sílu, informace, peníze, lidi…), pak se do toho nehrňme.
Nemá pak ovšem cenu skuhrat nad tím, že
něco nejde. Řešme to, co jde. Žijme v přítomnosti.
Zajímavé je, že lidé s vyšší tolerancí nejistoty se méně bojí chybovat. Můžeme to ovlivnit jenom do určité míry, protože rozhodující vliv na to, jak snášíme nejistotu, má naše
amygdala. Tady rozhoduje příroda.
Ale pozor – nepleťme si nejistotu s rizikem!
Riziko se dá do určité míry spočítat, připravit se na ně, pracovat s ním. Nejistota je neodhadnutelná.
Oslovily mě názory vídeňské učitelky Susanne Wiesingerové. Učí přes dvacet pět let
ve čtvrti Favoriten, kde žije velké množství
přistěhovalců. Ve své knize Kulturní boj ve
třídě popisuje, jak se muslimské rodiny uzavírají západní kultuře, dívky ukončují vzdělávání, klesá znalost němčiny, tvoří se ghetto. To
vnímám jako odhadnutelný a pravděpodobný
vývoj – podívejte se do minulosti a najdete
spoustu příkladů podobného vývoje.

Obr. 2

Teď?
Mohu?

Tohle všechno nemusí dělat jenom biologičtí rodiče. Hraje tady roli i tzv. psychologické
rodičovství, jak říká prof. Matějček. Jistotu
může dítěti přinášet nejen ten, kdo ho zplodil,
ale kdokoliv z širší rodiny (prarodiče, strýc,
teta, sourozenci…) a samozřejmě také učitel.
Kdokoliv, kdo dítě vnitřně citově přijal a ke
komu si dítě tuto vazbu vytvořilo.

Kdy?

Chci řešit?
Nemohu?

Problém

(Nemohu-li, nemám zdroje, cesta končí)

Nechci řešit?

(Když nechci řešit, cesta končí)
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Na druhou stranu např. komunální volby
v roce 2018. Jistě jste kolem sebe slyšeli věty
jako: „Já nevím, koho volit, tak to tam hodím
raději nějaké velké straně, u těch malých člověk neví, co s nimi politika udělá!“ V politice
jdeme do nejistoty.
Dá se zvyšovat tolerance nejistoty? Podle
článku Václava Tomana „Tolerance nejistoty jako schopnost 21. století“ žijeme v tzv.
VUCA světě:
V = Volatility (Nestálost – rychlost změn).
U = Uncertainty (Nejistota – změny se těžko
předvídají).
C = Complexity (Komplexicita – složitě lze
v globalizovaném světě identifikovat

CHYBOVÁNÍ NENÍ KONEC SVĚTA

všechny prvky a provázanost prvků působící na systém či část systému).
A = Ambiguity (Mnohoznačnost – i když se
zdá, že je to jasné, tak se můžeme snadno mýlit, je tolik možných vysvětlení a významů, které mohou hrát roli).
Zdroj: https://vaclavtoman.blog.idnes.cz/blog.
aspx?c=629577
Tréninkem tolerance nejistoty je nechat věci
přijít, aniž jsem je předem kontroloval, připravil, nachystal se na ně. Negooglit, neinformovat se dopředu, neplánovat. Reagovat, až to
přijde. Aspoň občas. Zkusila jsem to a je to
úlevné. Aspoň občas.

AHA!
Jistotu do nás nikdo nenaleje. Vždycky jde zevnitř. Je protiváhou strachu
z chyby a můžeme ji začít budovat v kterékoliv životní etapě.

4. kapitola JAKÉ DĚLÁME CHYBY?
„Chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před
sebou nebo je zkrášlovat či zmenšovat, nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je
v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.“
A. Schopenhauer
I když to tak možná nevypadá, na různé
druhy chyb reagujeme různě. Některé máme
tendenci omlouvat, některé dokonce i přecházíme, další bereme úkorně a občas i smrtelně vážně.
Dále najdete pět kategorií chyb i s příklady
a pravděpodobným zdůvodněním. Vždy jsou
u nich uvedené ve stručnosti i možnosti řešení. Výběr nejvhodnějšího řešení záleží na
člověku a situaci.
Obr. 3
CHYBY
FAKTICKÉ

Z NEDBALOSTI

VZTAHOVÉ

Z NEZNALOSTI

DUCHOVNÍ

CHYBY PODLE DRUHU:
1. Chyba faktická
Vzniká chybováním v datech – např. dítě
uvede jako letopočet bitvy na Bílé hoře 1520,
místo 1620; při představování se přeslechneme ve jménu a místo pan Novák řekneme
pan Slovák; účetní zadá do tabulky chybně
čísla a vznikne mylný výpočet…
Faktické chyby jsou opravitelné, dokážeme
je pochopit a většinou i omluvit, i když mnohdy s nadáváním.
Řešení: Oprava, buď okamžitá nebo v dohodnutém termínu, příp. vysvětlení, jak nebo
proč k chybě došlo.
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2. Chyba vztahová
Vzniká z nezkušenosti nebo nesprávného
nastavení vztahových modelů, většinou už
v dětství – např. v rodině je na prvním místě
dítě, pak teprve rodiče; matka přejímá i mužskou roli a otcovo angažování potlačuje, protože je z rozvedeného manželství, kde chyběl mužský vzor; učitel se při rozboru hodiny
po hospitaci brání kritickým připomínkám,
protože má pocit ohrožení vlastní ceny jako
člověka a pedagoga…
Vztahové chyby se řeší obtížně a trvá to.
Základním předpokladem, aby se dobrá věc
podařila, je, že chybující člověk musí chtít
svůj přístup měnit.
Řešení: Já-výrok, jak se v situaci cítím;
zpětná vazba s jasným pozitivním poselstvím
(„chci vám pomoct, záleží mi na našem vztahu, jsem zodpovědná za dobrý výsledek…“),
odkaz na standard, normu, vyhlášku, nepsanou, ale ctěnou dohodu; příp. pomoc profesionála, když je situace mimo naše možnosti.
3. Chyba duchovní
Vzniká z „ne-vztahu“ k sobě, resp. z nedostatku zdravého vztahu ke svému já – např.
žena setrvává v partnerství s člověkem, který ji bije a ponižuje; zaměstnanec kývne na
práci, kterou nechce a nesnáší, protože mu
přinese peníze a benefity; věřící člověk přestane praktikovat víru, protože partner/ka
k tomu má výhrady…
Duchovní chyby představují „duchovní prostituci“, prodáváme něco, čemu věříme, za
dočasné výhody. Uhnuli jsme ze svých hodnot pro nějaký zisk. Nevážíme si sebe sama.
Řešení: Pomoc profesionála, ale opět chybující osoba musí chtít.
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CHYBY PODLE DŮVODU VZNIKU:
4. Chyba z neznalosti
Vzniká proto, že jsme podcenili přípravu,
vykonáváme činnost poprvé, máme málo informací nebo zkušeností atd. Např. student
se nenaučil látku; dítě chce strčit prsty do zásuvky; při první prezentaci máme slidy přecpané textem…
U chyby z neznalosti býváme shovívavější,
většinou situaci chápeme, leckdy i omlouváme. Ovšem připusťme si, že člověka s chybou z neznalosti často hodnotíme jako nekompetentního, nezpůsobilého, připadá nám,
že jaksi není „profík“ (až snad na to dítě samozřejmě).
Řešení: Zjistit důvody; žádost o nápravu
s jasným termínem, do kdy se má náprava
odehrát; ukázat rizika, kterým se člověk svým
jednáním vystavuje; upozornit na důsledky,
výjimečně zavést sankci.
5. Chyba z nedbalosti
Vzniká podceněním, zanedbáním nebo
prostým „flákáním se“. Např. učitel se nepřipravuje na hodinu s novou třídou, protože
„tuhle látku jsem probíral přece už stokrát“;
student jde na zkoušku s myšlenkou, že to
„nějak okecá“; projekt dopisujeme v noci před
odevzdáním, protože „nejlíp se nám dělá pod
tlakem“…
Chyby z nedbalosti hodnotíme hodně přísně, především proto, že v nich podvědomě
cítíme nedostatek respektu – k nám, k řešené
věci, k týmu atd. Tady máme silnou tendenci
kárat, trestat a vyvozovat důsledky. Chybujícího vnímáme jako osobu s vadným charakterem a bereme situaci značně osobně.
Řešení: Zjistit důvody; vysvětlit svoje stanovisko ve vztahu k původní domluvě; ukázat
rizika a důsledky plynoucí z chování druhé
strany; zavést sankci.
Samozřejmě se chyby všelijak kombinují,
a to je potom neveselo.
Jeden příklad za všechny: Žák neumí vysvětlit rozdíl mezi větou podmětnou a před-
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mětnou a svůj nedostatek přípravy svádí na
osobní důvody, třeba že musel jet za nemocnou babičkou, přičemž učitel ho viděl řádit
před domem do pozdních večerních hodin.
Tady kombinace chyby faktické a z nedbalosti povede k tomu, že učitel půjde po žákovi
s leskem v oku a nelze se mu divit.
Dále jedna ukázka vztahové chyby.
Příklad:
Do vedení velké sídlištní základní školy
nastoupil nový ředitel. Byl mladší než polovina sboru, ale nikdo s jeho věkem neměl
problém. Kolegové ho akceptovali a po několika zkušenostech s tím, jak vyřešil různé
prekérní či obtížné situace, si ho vážili za
jeho komunikační obratnost a manažerské
dovednosti.
Záhy po jeho nástupu se u něho v ředitelně
zastavila jedna z třídních učitelek nižších ročníků s tím, že má na srdci něco hodně komplikovaného. Po určitém váhání a okolkování
mu předložila tento značně osobní problém:
V její třídě učí matematiku starší paní učitelka. Odborně je na výši, spolupracuje se s ní
dobře, umí děti naučit, po pracovní stránce je
vše v pořádku. Problém je v tom, že je hodně cítit. Je korpulentní postavy a značně se
potí. Také to může souviset i s jejím dřívějším zdravotním stavem – zmíněná paní kolegyně byla před lety operovaná na rakovinu
ženských orgánů, ozařovaná a je možné, že
toto všechno způsobilo tak intenzivní změny
v jejím organismu, že se jejich dopad projevuje právě zvýšeným tělesným pachem. Paní
třídní je z celé situace nešťastná – kolegyně
si váží, nechce jí ublížit, ale děti si stěžují, že
paní učitelka „smrdí“, a ona by vše ráda co
nejdiplomatičtěji vyřešila.
Přišla si pro pomoc, protože se bojí, aby
nějakým netaktním zásahem věc jenom nezhoršila.
Řediteli se do radikálního řešení rovněž nechtělo. Neuměl si představit, jak bude ženě,
a navíc výrazně starší, než je on sám, vytýkat osobní pach, a trapnost takové situace ho
vedla k tomu, že paní třídní učitelce poradil,

aby kolegyni koupila jako dárek deodorant
a toaletní vodu, že ji to třeba „trkne“ a dovtípí se. Třídní učitelce se to moc nezdálo, ale
protože paní kolegyně měla mít zanedlouho
svátek, udělala, co jí bylo doporučeno. Kolegyně matematička jí poděkovala a řekla, že
ona takové věci nepoužívá, přece jenom je
ze staré školy a v jejich generaci ženy nebyly
moc zvyklé se vonět. Takže se věci ocitly na
mrtvém bodě.
Třídní učitelka se znovu obrátila na ředitele s prosbou, aby záležitost s paní kolegyní
osobně probral.
Ředitel se napřed opatrně vyptal dalších
kolegů ze sboru, zda i jim to připadá jako věc
hodná řešení, a dozvěděl se, že rozhodně
ano, dokonce někteří řekli, že včera bylo pozdě. Minulá ředitelka se tím nechtěla zaobírat,
paní kolegyně byla její kamarádka a odmítala ji podle jejích vlastních slov „ztrapňovat“.
Oni že to řeší tak, že v přítomnosti kolegyně
matematičky stále větrají, prý už ze zoufalství začali i rozstřikovat voňavé bytové spreje, ale nic platné. Velmi by vítali, kdyby s tím
ředitel něco udělal.
Ředitel si tedy pozval paní kolegyni matematičku k sobě do kanceláře na rozhovor
mezi čtyřma očima. Zvolil dobu po vyučování, kdy už byla škola skoro prázdná, všude
byl klid, nikdo je nerušil. Začal tím, že má na
srdci něco osobního a těžkého, co se vůbec
netýká pracovního výkonu kolegyně, ale
spíše osobních zvyků. Pak jí naznačil, že si
lidé stěžují, že je nepříjemně cítit. Než stačil
pokračovat, paní kolegyně propukla v pláč.
Snažil se ji uklidnit, ale plakala velmi usedavě a mezi vzlyky mu vyčítala, že této škole
dala přes 30 let života, a nakonec se dočká
takového zacházení. Kdo ji takhle pomlouvá?! Že ji až do této chvíle nikdy nikdo takto
neponížil. Že si na ni ředitel zasedl a chce
ji ze školy vystrnadit a využívá k tomu nečestné prostředky, když nemůže najít nic,
co by jí vytkl odborně. Těch „že“ bylo ještě
mnoho a mnoho. Ředitel se snažil kolegyni
uklidnit, ale nic platné. Nakonec se se vzlykotem zvedla a utekla pryč. Druhý den si

vzala volno s odůvodněním, že je nemocná.
Pracovní neschopnost se protáhla na deset
dnů. Při poradách a setkáních se řediteli
vyhýbala pohledem, bylo vidět, že se s ním
nechce znovu potkat. Osobní pach se vyřešit nepodařilo a ředitel nenasbíral odvahu
situaci znovu otevřít a dotáhnout do konce.
Možnosti řešení preventivní i zásahové:
1. Preventivně
Dress code a osobní úpravu se vyplatí zakotvit do vnitřního řádu školy, kodexu nebo
interních směrnic jako jedno z pravidel.
Pokud máte pravidlo, máte pomocníka.
Můžete se na něj odkazovat a vymáhat
jeho naplnění. Jestliže není, těžko prokazovat jeho nenaplnění, zejména u takhle
intimních témat.
2. Zásahově
Výborné bylo, že ředitel chtěl situaci řešit
a že zvolil vhodný čas i místo, nerušené
soukromí. Z hlediska postupu se hodně
osvědčují tyto kroky:
a) začít oceněním (práce, přístupu k dětem, flexibility, pomoci…);
b) jasně rozlišit obsah jednání – netýká se
práce, s tou jsem spokojen/a…, týká se
věcí osobní povahy;
c) stručně popsat problém (tady je velmi důležitá slovní volba!) a požadovat
změnu;
d) dát prostor k reakci druhé straně (bývají
rozmanité – pláč, pasivita, útočné chování, urážení se…);
e) zopakovat ocenění, ale trvat na změně
nežádoucího projevu, chování, stavu;
f) zeptat se, zda mohu pomoci, příp. navrhnout pomoc;
g) dát prostor druhé straně k odpovědi;
h) v případě pozitivní reakce domluvit, do
kdy bude změna uskutečněna
			

nebo

i) v případě negativní reakce zmínit, co
bude následovat, příp. když druhá strana reaguje opravdu silně negativisticky,
jaká bude sankce.
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Z pohledu managementu:
Rozhovor na téma problematických osobních zvyklostí je bez debat manažerská záležitost. Není správné přesunout ho na kamaráda/kamarádku dané osoby, konzultanta
nebo supervizora. Když existuje nějaká norma, ke které se manažer může obracet, je
to bezesporu velká pomoc. A jen manažer

CHYBOVÁNÍ NENÍ KONEC SVĚTA

může v závěru rozhovoru pohrozit, že když
se nežádoucí chování nezmění, bude následovat sankce.
Náročný rozhovor je možné vést i několikrát. Ne každý je schopen zvládnout svoje
emoce, zejména když takzvaně dostává za
uši. Ale držte se cíle, dokud není jasný závěr!

AHA!
„Cíl je jasný. Cestu ovlivňuje terén.“ T. G. M.

5. kapitola PASTI, PASTI, PASTIČKY
„Není větší chyby než přestat zkoušet.“ J. W. Goethe
Za chyby si často můžeme sami. Přesto, že
víme, jak ošidné může naše chování být, chytáme se do pastí a pastiček, a tam se chyby
množí jako houby po dešti. Ty „nej“ na vás čekají v následujícím přehledu. Jestli v nich poznáte ty svoje, neděste se. Sice o nich všichni
víme, ale všichni do nich upadáme. A mnozí
z nás svoje chyby favority neopustí nikdy.
Dobrá zpráva je, že se s nimi dá pracovat.

V sedmé třídě mě přemluvila kamarádka,
abych s ní začala chodit do Sokola. Chytlo
mě to a až do devítky jsem dvakrát týdně
proháněla tělo v tělocvičně. Naučila jsem se
šplh, skoky, kotouly, hrazdu… Ale v očích
paní učitelky jsem až do konce školy byla
Bumbác.
Nenaplněné očekávání přineslo nepříjemné
ovoce.

Past č. 1 Očekávání a předpoklady
Příklad 1:
Do páté třídy jsem nastoupila na velkou základní školu ve městě. Předtím jsem chodila
do venkovské jednotřídky, a protože jsem byla
šprt, měla jsem samé jedničky. I z tělocviku,
který mi moc nešel. Ale moje učitelky mi nechtěly zkazit vysvědčení, tak tam byly „samé“.
Když jsem s novou třídou přišla do tělocvičny, tělocvikářka mi po nástupu povídá: „Tak
nám ukaž, jak umíš kotoul vzad!“
Byla jsem baculka a dost nešikovná. Kotrmelec mi moc nešel, spíš jsem se tak nějak
svalila.
„Ach jé, ty jsi ale Bumbác!“ zasténala tělocvikářka. „A to mi slibovali, že budu mít sportovní
třídu, samé šikuly. No s tebou jsem to chytla!“
Strašně jsem se styděla. Snažila jsem se,
ale holt… Paní učitelka mě i nadále kritizovala a moje výkony komentovala nelichotivými slovy. Moc mě to mrzelo, protože to jinak
byla velmi příjemná žena, ve škole populární
osobnost, a já se před ní chtěla vyznamenat.
Ale nešlo to.

Předpoklady a očekávání jsou slušná past.
Pro usnadnění tyto pojmy rozlišuji následovně: jako předpoklady chápu to, co se týká
spíše situace („doma budou rohlíky“, „lidi přijdou na poradu připravení“), očekávání chápu víc jako něco vztahující se ke konkrétnímu
člověku („budeš mě pořád milovat“, „jsme ze
stejné branže, tak se na věc budeme dívat
stejně“, „myslela jsem, že ti dojde, že potřebuju tvou pomoc“).
Předpoklady a očekávání mají sílu změnit
skutečnost.
Přestáváme objektivně vnímat realitu, vkládáme do ní svoje vidění a chtění.
Výsledek = zklamání, většinou na obou
stranách, protože obvykle po nesplněných
předpokladech přijdou výčitky.
„Ale proč jsi nezavolala, že potřebuješ pomoct s taškama, byl bych seběhl dolů,“ rozčiluje se puberťák. „Myslela jsem, že ti to doteče, když jsi mě viděl, že parkuju. Věděl jsi
přece, že jsem byla na velkém nákupu,“ odpovídá matka. „Copak tady musím o všechno
prosit?!“ dodává ještě bolestínsky.

Obr. 4

PASTI ČASTÉ A OBVYKLÉ

OČEKÁVÁNÍ A PŘEDPOKLADY

MOC A VLIV

AUTORITA NEBO PARTNER

ČAS, MÍSTO, FORMA

CHYBÍ PRAVIDLA
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Není třeba prosit, ale informovat. Druhým
často nedojde, co potřebujeme, mají třeba
zrovna práci nebo plnou hlavu projektu nebo
aktuální lásky nebo jiných nebo.
Poskytovat a vyžadovat informace je věc
přirozená. Musíme přestat brát věci úkorně
(„to mi snad dělá schválně“) a věcně informovat („potřebuju pomoct s taškama z auta“).
Příklad z knihy Rolfa Dobelliho Umění
správného rozhodování:
V roce 1956 prováděl americký psycholog
Robert Rosenthal experiment s učiteli. Napovídal jim, že má test, pomocí kterého dokáže
odlišit nadějné žáky od těch ostatních. Mělo
jít asi o dvacet procent žáků, které ovšem vybral zcela náhodně. V dalších letech si tito
žáci v hodnotách IQ polepšili mnohem víc
než ti v kontrolní skupině. Učitelé jim pravděpodobně věnovali větší pozornost a péči
a studenti se proto i víc naučili. Zajímavé
bylo, že těmto vybraným žákům učitelé přisuzovali i lepší charakterové vlastnosti!
Co s tím ale dělat, vždyť je to lidské?!
Často si stačí jenom uvědomit svá očekávání. Jenom tím, že zvědomím, co se ve
mně děje, převedu to z roviny podvědomé do
vědomé, dokážu víc kontrolovat svoje chování i emoce. Vyplatí se to i říct nahlas: „Už
zase očekávám… (podporu, pomoc, lásku,
zájem…). Řekl/a jsem si o to?“
Past č. 2 Autorita versus partnerství
Příklad 2:
Na akci střediska volného času XY spolupracovala jako dobrovolnice starší paní. Měla
na starosti stánek s občerstvením. Paní byla
povídavá a skoro s každým, kdo ke stánku
přišel, si „podrbala“. Někteří zájemci, kteří by
si také rádi dali něco k jídlu nebo pití, raději
odešli, protože se jim nechtělo čekat, až se
paní vypovídá. Měla ve zvyku držet láhev
s pitím nebo sendvič v ruce, mluvit a mluvit
– a ne každý ji dokázal zastavit. Takže si lidé
začali stěžovat, že organizace občerstvení
nepříjemně vázne.
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Zaměstnankyně SVČ, která měla akci na
starosti, toho musela zvládat opravdu hodně.
Když si jí postěžoval už pátý člověk, na dobrovolnici „naběhla“. Vyčinila jí, že se nemá
co vybavovat, když se má starat o to, aby lidi
neměli hlad a žízeň, že to není profesionální chování a že takhle si spolupráci nepředstavuje. Paní koktala, styděla se a skončila
v slzách. Nakonec ji utěšovali sami účastníci
akce a několik z nich pak napsalo na facebook SVČ, jak jsou zklamaní chováním zaměstnanců k dobrovolníkům. Ředitel zařízení
musel situaci uklidňovat.
Především si ale zavolal individuálně obě
dámy. Se svou zaměstnankyní si rozebrali, co
se stalo a proč tak reagovala. Ona přiznala,
že jí ujely nervy, protože musela řešit několik
věcí najednou a byla hodně ve stresu. Sama
uznala, že se k dobrovolnici chovala příliš tvrdě a byla ochotná se jí omluvit. Se starší paní
si ředitel dal kávu a popovídali si o tom, jak se
jí se zařízením spolupracuje a jestli by byla
ochotná znovu jim pomoci, když se tahle nepříjemnost vyřeší. Hlavně si spolu ujasnili, jak
se chovat při akcích, co je příjemný kontakt
a co už je nad rámec a obtěžuje. Dobrovolnice slíbila, že si příště dá víc pozor. Ředitel
k jejímu stánku při další akci občas zašel, ale
potíže se nekonaly.
Mnoho z nás se utíká k autoritativnímu chování, když jsme v úzkých. Svým způsobem
to je i logické, máme k tomu mnoho důvodů:
• „hluboko vyjetá brázda“ – známe to z výchovy, je to odkoukané, zvykové chování;
• boj o pozici – strach ze ztráty statusu;
• sociální tlak – „co by tomu řekli lidi“;
• pohodlnost – je to rychlé;
• nemáme natrénováno jinak – tak použijeme automatickou odpověď;
• podlehneme aktuální náladě – např. mám
vztek na kolegu a vybiju si ho na dítěti.
Partnerské chování se musíme učit a je to
jako s demokracií – trvá to dlouho a není to
snadné.

Pomocí může být např. vzít si k sobě na
jednání třetí osobu, když cítím, že jsem ve
stresu a nechoval/a bych se partnersky. Napsat si koncept toho, co a hlavně jak chci
říct, abych byl/a – jak se krásně říká v teorii
vyjednávání – tvrdý/á ve věci, vlídný/á k člověku. Nebo odsunout jednání na pozdější
dobu, kdy už převládne rozumová složka nad
emoční. A mentálně se naladit tak, abychom
mluvili s člověkem, ne na něho.
Past č. 3 Když chybí pravidla
Příklad 3:
Do mateřské školky chodí holčička, velmi
milá a příjemná. S její matkou byla ředitelka
vždy v přátelských vztazích, otec byl a je velmi
zaměstnaný, takže ho ředitelka viděla málokdy. Rodina je na tom finančně dobře, protože
otec podniká a také matka má svoje drobné
obchodní aktivity. Do této školky chodí děti se
závažnými poruchami imunity (astma, alergie, stav po léčené leukémii), proto vždy ráno
provádí tzv. „zdravotní filtr“ školená zdravotní
sestra, která má právo vyloučit dítě z denního
režimu, pokud je podezření na nemoc.
Stává se, že matka přivede dceru ráno do
školky s nachlazením. Většinou se učitelky snaží vyhovět a dítě zařadit, ale už došlo
i na situaci, že dítě zdravotní sestra nechtěla
přijmout, protože bylo velmi silně nachlazené a bylo tu velké riziko, že se nakazí ostatní
děti. Rodiče si tedy dítě nechali doma, což
jim zkomplikovalo pracovní závazky.
Při poslední podobné situaci vzali rodiče
dítě okamžitě k lékaři, který stanovil, že je
schopno zařazení do režimu školky. Mateřská škola ho tedy musela přijmout.
Matka nyní posílá ředitelce velmi emotivní
dopisy, kde se odkazuje na jejich přátelství,
píše, jak velice nechápe, že jí ředitelka takto
komplikuje život, proč si na ně zasedla apod.
Otec se obrátil na advokátní kancelář, která
vymáhá na mateřské školce úhradu ušlých
zisků za dobu, kdy musel být s dítětem doma.
Advokátní kancelář mimo jiné zpochybňuje
i kompetenci zdravotní sestry a oprávněnost
jejího postupu.

Zdravotní sestra je celou situací zaskočená
i vystrašená a uvažuje o odchodu.
Možnosti řešení, preventivní i zásahové:
1. Preventivně
Do interních dokumentů školky (školní
řád, denní režim, směrnice…) je třeba zakotvit, jak školka postupuje v případě pochybností ohledně přijetí/nepřijetí dítěte ze
zdravotních důvodů. Tyto informace pak
zřetelně označit, vyvěsit či publikovat je
ve veřejných zónách (haly, chodby, místa,
kde se děti předávají rodičům, internet…).
Rovněž je užitečné zveřejnit podklady, které dokládají kompetenci zdravotní sestry –
diplomy, ocenění, osvědčení atd.
Rodiče by měli dostat tyto podklady do
ruky, podepsat seznámení s nimi a jejich
převzetí.
Tým pedagogů (ředitelka a učitelky) si
musí domluvit přesná pravidla, kdy a za
jakých podmínek dítě do školky přijmout,
a kdy odmítnout – a hlavně je dodržovat!
Vzhledem k tomu, že učitelky občas chtějí
„vyhovět“, tj. vezmou dítě do školky, i když
není úplně v pořádku, vzniká tam zbytečně
silný precedens, který mohou přirozeně rodiče zneužít. Ředitelka může zvážit i případný postih učitelky, která přijme nemocné dítě
– komplikuje tím práci sobě i všem ostatním!
2. Zásahově bude třeba několika nutných
opatření:
• Mateřská škola musí reagovat pomocí
právního zástupce, který se zastane
jejích zájmů a bude v přímém dialogu
s advokátní kanceláří otce dítěte. Na
dopisy matky nemá smysl odpovídat,
odpověď, jakkoliv uvážená, může být
zdrojem dalších útoků proti ředitelce.
• Školce pomůže, když při ranním zdravotním filtru kromě zdravotní sestry bude
přítomna ještě další osoba jako svědek
– ideálně ředitelka, ale může to být i jakákoliv učitelka, případně spřátelený rodič; jde o možné a využitelné svědectví,
kdyby se měly opakovat problémy s přijetím nemocného dítěte do školky.
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• Hodí se svolat i mimořádnou schůzku
rodičů, kde jim ředitelka vysvětlí situaci
– může jí velmi pomoci, když za jejím
rozhodnutím bude stát společná vůle
rodičů chránit zdraví dětí, zejména když
jde o děti silněji náchylné k onemocnění. Na této schůzce by měla být přítomna i zdravotní sestra, aby mohla odpovědět na případné dotazy rodičů a také
aby viděla, že její práce je uznávaná
a ceněná.
• Se zdravotní sestrou musí ředitelka
osobně promluvit, ujistit ji o tom, že ji
podporuje a chce s ní dál spolupracovat. Pokud bude mít zdravotní sestra
problém setkávat se sama s problematickou rodinou, bude známkou zájmu ze
strany vedení, když zajistí alespoň na
několik ranních filtrů přítomnost další
osoby. Jestli se situace neuklidní a zdravotní sestra i nadále nebude zvládat případné komplikace ze strany těchto rodičů, stojí za úvahu nabídnout jí cílený
koučink nebo supervizi, aby se naučila
se s takovými situacemi vypořádat.
• Personál by měl vědět, co a proč se stalo, aby nevznikl prostor pro fámy. Ředitelka by jim na poradě měla situaci popsat včetně svých dalších kroků v této
věci.
• Pokud se opakuje situace, že zdravotní
sestra dítě vyloučí, ale lékař ho uzná,
má smysl zvážit další postup. Buď je
chyba na straně sestry, a pak je namístě
nápravné opatření, v nejhorším případě
i ukončení spolupráce. Nebo by stálo za
úvahu mít ke konzultaci dalšího lékaře
pro podobně sporné případy.
Z pohledu managementu:
Ředitelka má jako manažerka několik zodpovědností – vůči dětem, vůči rodičům, vůči
personálu a vůči sobě. V tomto konkrétním
případě, přijme-li mateřská škola nemocné
dítě, pomůže tím jeho rodičům, ale nijak moc
dítěti a výrazně neprospěje zařízení a mana
gementu.
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Když použijeme analogii, můžeme situaci
přirovnat k letadlu, kde nastaly problémy. Máme-li zachránit dítě, musíme napřed nasadit
kyslíkovou masku sobě a až potom jemu.
Rozumná pravidla jsou taková „kyslíková
maska“.
ATRIBUTY FUNKČNÍCH PRAVIDEL:
• jsou stručná a srozumitelná;
• jsou sdílená (na jejich tvorbě se podíleli ti, kterých se budou týkat, nebo
aspoň někteří z budoucích uživatelů
pravidel);
• mají jasný smysl a užitek;
• jsou vizibilní (zveřejněná na viditelných místech);
• umožňují úpravu (nejsou dogmatická,
reagují na změnu situace).
Leckomu se existence pravidel jeví jako
omezení. Ale pravidla nám přinášejí do života
velké výhody:
a) ukazují cestu, kudy jít;
b) dávají nám jistotu, bezpečí;
c) pomáhají začlenit se do skupiny;
d) zjednodušují život;
e) zviditelňují hodnoty společenství.
Past č. 4 Čas, místo, forma
Příklad 4:
Učitelka oznámila žákovi 7. třídy, že z jejího předmětu propadá kvůli nedostatečným
výsledkům. Druhý den za ní do školy dorazil
jeho nesmírně naštvaný otec. Chytil ji o přestávce na chodbě a křičel na ni: „Jak to, že
syn propadá, vždyť se učí, beztak nebude
v životě takové blbosti potřebovat, u nich
v rodině nikdy nikdo nepropadl, zasedla jste
si na něj, protežujete svoje favority a mého
syna stíráte, protože kandiduju do zastupitelstva, a to se potom podívám na ten bordel
tady ve škole…“
Vůbec ji nepustil ke slovu, hulákal na celou chodbu. Každou další větou se stále více

dostával do varu, vytáčel se vlastními slovy.
Učitelka se ho zpočátku snažila uklidnit, nabízela mu rozhovor v kabinetu, kde by se spolu
podívali na chlapcovy výsledky, opakovala,
že chce pomoct situaci řešit, ale rozlícený
otec ji nevnímal. Cítila se bezradná a zranitelná. Nakonec z ní vypadlo: „Já se vůbec nedivím, že váš syn má špatné známky, když na
něj takhle řvete. V tomhle se učit fakt nedá.
Je vůbec div, že nepropadl už dřív!“
Otec se rozkřičel ještě víc, tentokrát napadal
přímo učitelku. Naštěstí se na chodbě objevil
kolega, který ho odvedl do ředitelny. Ředitel
školy s otcem jednal přes dvě hodiny, než se
mu ho podařilo aspoň částečně uklidnit. Celá
situace měla nepříjemnou dohru – učitelka
se musela omluvit za neuvážené výroky, otec
vzal na konci roku syna ze školy, nechal ho
přezkoušet nezávislou komisí (syn zkoušku
udělal), na původní školu nasazuje při jakékoliv příležitosti a zejména bývalou učitelku
označuje jako nekompetentní, nesnášenlivou, nespravedlivou a zaujatou.
Jistě, když jsme v pohodě, na takové „drobnosti“, jako je čas, místo a forma, samozřejmě
myslíme. Jenže když nás chytí amok, je nám
to fuk. A navíc – opravdu nejde o drobnosti!
V uvedeném příkladu měla učitelka raději rozhovor ukončit než v něm pokračovat,
zejména když cítila, že na ni jde zlost, což
byla v takové situaci emoce nanejvýš přirozená. Nebo vzít otce rovnou k řediteli a rozšířit
množství řešitelů (ve vyjednávání se někdy
používá pojem „přečíslit někoho“ neboli zvýšit počet mně přátelských osob s cílem posílit
naše řady).
Rozhodně nevést rozhovor na chodbě, kde
je množství dalších naslouchajících – v našem případě i dětí, což zvyšovalo učitelčin
stres. A je tu také otázka formulace – „Když
na syna řvete, divím se, že nepropadl dřív.“
Co bylo skryté poselství? Jsi špatný otec!
Je možné se divit, že ho chytila ještě větší
zlost?
Tím naprosto nekritizuji paní učitelku z našeho příběhu. Dá se říct, že ji i chápu – cítila

se bezmocná. Bezmoc zamlžuje objektivitu,
zesiluje negativní emoce, zhoršuje naše reagování.
Pochopitelně, že pak nemyslíme na to, jak
vyjadřujeme myšlenku.
Ale pořád silně platí oblíbený bonmot: „Nevadí mi, co řekl, ale jak to řekl!“
Emočně inteligentní chování v sobě nese
i to, že vnímáme, zda je vhodný čas a místo pro jednání, a máme buď rozmyšleno, jak
budeme svoje požadavky formulovat, nebo
jsme schopní vhodně vysvětlit svůj záměr,
protože to prostě už „máme pod kůží“.
Mimochodem pojem skryté poselství pochází z báječné knihy Respektovat a být respektován kolektivu autorů v čele s manželi
Kopřivovými, kterou velmi doporučuji k přečtení pedagogům i veřejnosti nepedagogické.
Past č. 5 Moc a vliv
Možná vás tahle kapitolka udiví. Co to má
co dělat s učením, pedagogickou prací, říkáte si. Podívejme se napřed trochu pod pokličku toho, co tyto pojmy znamenají.
Moc = schopnost působit na chování druhých (definicí je mnoho, nejznámější definice
moci pochází od M. Webera – viz M. Weber,
Metodologie, sociologie a politika. Vyd. M.
Havelka. Praha 1998).
Vliv = vlastnictví či kontrola něčeho, co je
pro druhé důležité.
Někdy se také používá pojmů pravomoc
„nad někým“ (omezující, v některých případech nezbytná) a pravomoc „k něčemu“ (přinášející nové hodnoty a zkušenosti).
Firmy dokážou být mocné i vlivné.
Neziskové organizace mají většinou deficit
moci, ale mohou být značně vlivné.
Protože:
• dokážou prosadit důležité nápady, projekty, změny zákonů...;
• ovlivňují různá jednání, konání či naopak nekonání akcí, staveb, záměrů...;
• zasahují, když se člověk nebo organizace dostanou do potíží;
• umí si zajistit přístup k informacím, osobám či zdrojům.
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A jak je to se školami? Má škola moc? Dočasně ano. Dokud žák školu navštěvuje, může
být škola dosti mocná. A co vliv? Ten je spíše
spjatý s osobami pedagogů, tedy s lidskou
složkou. Síla vlivu je viditelná třeba v tom, zda
se žáci do školy vracejí, jak o ní mluví, jestli
ji v dospělém věku podporují, zda mají zájem
v ní učit nebo o ní zajímavě psát…

PASTI, PASTI, PASTIČKY

Vliv potkáte spíš u dětských a zájmových
organizací, ale dnes už i mnohé školy cíleně
budují svou značku a tím posilují vliv.
Jaké jsou cesty k posílení vlivu?
Robert B. Cialdini, profesor na Arizona State University a autor světoznámého bestselleru Zbraně vlivu říká, že pomáhají tyto kroky:

7 KROKŮ K POSÍLENÍ VLIVU:
1. Vytvářejte systém laskavostí – poskytujte podporu, informace, kontakty, spolupráci, partnerství, prostor na popovídání, dárek, zájem o situaci druhé strany...
2. Buďte vidět – vizibilita firmy/školy/organizace znamená PR na vysoké úrovni, jste vidět na
konferencích, vedete odborná fóra a dny otevřených dveří, jste angažovaní v regionálních
aktivitách...
3. Posilujte svůj status – organizace, která je vnímaná jako významná, o kterou jeví zájem známé tváře, která má na svých akcích osoby s významnými kontakty…, je organizace vážená a její status je vysoký.

od začátku bylo jasné, že budou testovat
hranice. Takže vyrušovali, nenosili pomůcky,
vedli sexistické řeči, měli poznámky o půvabu
nohou své vyučující atd. Paní profesorka vydržela. Řadu situací dokázala zvrátit do legrace, bavila se se studenty o „žhavých“ tématech, ale trvala na dodržování pravidel, která
si vzájemně domluvili, a drzosti jim netrpěla.
Protože měla často poslední hodiny, stávalo
se, že se zdržela a povídala si se studenty
i po vyučování. Když se vdávala, přišla jí třída
na svatbu jako jeden muž a po maturitě bylo
běžné, že se bývalí žáci stavili na kus řeči.

Po několika letech se na gymnáziu objevila jako praktikantka jedna studentka z této
třídy. Když se jí její bývalá vyučující ptala,
proč si zvolila pedagogickou dráhu, dozvěděla se: „To je kvůli vám, paní profesorko. Když jste k nám přišla, naši se zrovna
rozváděli a házeli jeden na druhého špínu.
Bylo to vážně děsné. Neměla jsem nikoho,
s kým bych si mohla promluvit, ale vy jste
dokázala poslouchat a něco mi i vysvětlit.
Měla jsem pocit, že pro někoho je důležité,
jak se cítím já. Třeba jednou někomu taky
tak pomůžu.“

AHA!
Emočně inteligentní chování se učíme. Má v sobě pevnost a vlídnost zároveň.
Stanovuje hranice a zároveň pomáhá.

4. Pečujte o vztahy – pořádejte setkání přátel a podporovatelů školy, posílejte blahopřání
důležitým kontaktům (podporovatelům, členům spolku přátel školy…).
5. Vytvořte exkluzivitu – exkluzivní informaci novináři, výjimečnou spolupráci s partnerem na projektu, kluby absolventů či podporovatelů...
6. Ukažte expertní znalost – škola i jednotliví pedagogové jsou vnímáni jako experti na
určitou oblast, dostávají certifikace a ocenění, v jejich dílnách vznikají „best practice“
v dané oblasti...
7. Oceňujte – osobně i mediálně, pozváním na večeři, diplomem, pochvalou, dárkem, interně i externě, jednotlivce i skupinu...

Připadá vám to přehnané?
Tak se podívejte na vysoké školy, většinu
bodů výše uvedených už dnes uskutečňují.
Nemusíte jít hned do všeho, ale zamyslete se, co by vaší škole/organizaci pomohlo,
máte-li na to zdroje a můžete to s klidným
svědomím zavést.
Jedna moje čistě osobní poznámka: Vždycky mě rozčílí, když vidím, že učitel používá
především svoji moc nad žáky. Není to jenom nepartnerské, nelaskavé a nerespektující chování, je to pedagogická chyba. Určuje
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tím, že v životě je běžné a normální, že má
jeden člověk moc nad druhým.
Na druhou stranu pedagog, který pracuje
s vlivem, je žákům vzorem, umí akceptovat
i nastavit hranice, k tomu se žáci vracejí.
A nejen v myšlenkách.
O tom je i následující příběh.
Příklad 5:
Na gymnázium nastoupila mladá profesorka a hned dostala čtvrtý ročník. Jí bylo dvacet
tři let, studentům vesměs devatenáct. Hned
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PŘÍBĚH CHYBY

6. kapitola PŘÍBĚH CHYBY
„Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává.“ M. T. Cicero
Komik Louis de Funès se kdysi živil jako kožešník, dekoratér, aranžér, účetní, prodavač
nebo jazzový klavírista v baru. A nepřestával
se snažit proniknout do světa divadla a filmu.
Stále doufal, že po mnoha debaklech konečně získá vysněnou roli.
Povedlo se mu to v době, kdy mu bylo padesát. Filmů, ve kterých se objevil, je přes sto.
Ptáte se, proč vám to vyprávím?
Protože Louis de Funès prokázal jednu důležitou vlastnost, při zvládání chyb naprosto
neocenitelnou: výdrž.
My lidé jsme plémě zvědavé a netrpělivé,
aspoň tedy drtivá většina z nás. Zvědavost
nás žene dopředu a byla hnacím motorem
toho, že jsme ovládli planetu.
Naopak netrpělivost je příčinou mnoha našich selhání.
Když se před nás postaví výchovný problém, něčí zlá vůle nebo nutnost vypořádat
se s vleklou chorobou, nebude nám netrpělivost nic platná. Definovat žádoucí chování,
opakovat svoje připomínky, ukazovat na dobré výsledky, setrvale pomáhat, to je sice nepopulární, ale nezbytné.
TŘI „V“ DŮLEŽITÁ PRO DLOUHODOBÝ
ÚSPĚCH:
• Vize (záměr do budoucna ukazuje, že
máte věci rozmyšlené, jdete za jasným
cílem a držíte se ho).
• Vytrvalost (ukazuje sílu vůle a konzistentnost člověka).
• Viditelnost (dává najevo chuť komunikovat, přitahuje pozornost, v tom nejlepším slova smyslu „prodává“ váš záměr).
Ukázkou takového postupu může být následující situace.
Příběh vytrvalého ředitele:
Zastupitelstvo města X se rozhodlo vyhlásit
konkurz na ředitele základní školy. Stávající
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pan ředitel s vyhlášením nesouhlasil, domníval se, že ve škole je vše v pořádku, a není
tedy důvod pro změnu vedení. V tomto smyslu napsal články do místních i regionálních
novin a velmi aktivně se angažoval v získávání veřejnosti k podpoře svého stanoviska:
proběhla veřejná setkání, petice a pro podporu ředitele školy byl dokonce založen spolek
s názvem Aliance za lepší školu, se kterou
se původní ředitel spojil, aby mohl silněji hájit
své stanovisko. Na platnost, resp. neplatnost
konkurzního řízení šly od nich stížnosti na Ministerstvo školství i Ministerstvo vnitra.
Konkurzní řízení vyhrál nový ředitel. Přišel
odjinud a přivedl si s sebou svůj tým – dvě zástupkyně a hospodářku školy. Předání školy
do rukou nového vedení byla přítomna i předsedkyně Aliance za lepší školu. Původní ředitel se i nadále cítil dotčen a znevážen. Bohužel
se situace nijak neuklidnila – následovaly další stížnosti ze strany Aliance směřované opět
na MŠMT i Českou školní inspekci, která na
školu vyslala neohlášenou inspekci. Inspekce
označila za pozitivní tři oblasti a vytkla vedení
jednu slabou stránku. Dále inspekce konstatovala odstranění nedostatků zjištěných při
minulé inspekci a veskrze pozitivní směřování
školy. Aliance za lepší školu přesto pokračovala v boji proti novému vedení pomocí dalších stížností a udání (na Inspektorát práce,
znovu na Českou školní inspekci, krajskou hygienickou stanici). Aliance za lepší školu i po
dvou letech od výměny ředitelů vedla stálou
kampaň proti škole a zvláště proti jejímu vedení. Naposled Aliance žádala po řediteli školy sdělení přesných částek odměn, které byly
vyplaceny zejména managementu školy (ve
smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím) a rovněž sdělení o nejvyšší a nejnižší vyplacené odměně ve škole.
Ředitel zareagoval články v tisku i na webu,
kde srozumitelně a transparentně popisoval
a vysvětloval svoje záměry a cíle i principy

odměňování, ovšem bez konkretizací směrem
k jednotlivým zaměstnancům. I tak to nestačilo a stížnosti a napadání ze strany Aliance
pokračovaly dál. Ředitel školy se cítil zmořený
nekonečnou kampaní, ale nevzdal to.
Možnosti řešení
V této situaci nelze příliš uvažovat o prevenci, ale spíše o zásahových opatřeních:
1. Mediace – jedna z možností, jak se pokusit urovnat neshody mezi novým vedením
školy a Aliancí za lepší školu spolu s původním ředitelem. Zkušený mediátor může
pomoct najít řešení nastalých obtíží, ovšem
za předpokladu, že by na mediační setkání
obě strany kývly a dokázaly se dohodnout
na podmínkách účasti a osobě mediátora.
V tomto případě podnět vyšel ze strany
nového vedení školy, protože Aliance ani
dřívější ředitel evidentně neměli zájem
o nalezení společné řeči. Bohužel Aliance
podmínila svoji účast na mediaci splněním
všech jejich podmínek, což nebylo reálné.
Navíc se i starosta obce vyjádřil, že mediace je tady zbytečná, protože s Aliancí za
lepší školu jednání není možné.
2. Opakovaná jednání (se zřizovatelem, Českou školní inspekcí, ministerstvy a dalšími
institucemi dotčenými stížnostmi ze strany
Aliance za lepší školu) – ředitel bude prezentovat svoje záměry, vysvětlovat kroky
vedení, reagovat na stížnosti… a to opakovaně a mnohokrát. Je to místy úmorné,
ale kdyby na to ředitel rezignoval, zůstaly
by na stolech těchto institucí především
podněty Aliance. Důsledky jsou nasnadě.
3. PR kampaň – Aliance za lepší školu spolu s minulým ředitelem byla velmi vytrvalá a byla slyšet. Škola by tudíž měla být
vidět a slyšet více a zřetelněji. Vhodnou
cestou je budování a posilování značky
školy pomocí intenzivního public relations.
Možnosti jsou různé – média, akce, oslovování partnerů, rodičů i široké veřejnosti,
vstup do sítí či střešních organizací, účast
na konferencích a veřejných fórech... Odborník na public relations by škole mohl

sestavit PR plán a pomoci při jeho uskutečňování. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby
šlo o někoho z rodičů nebo sympatizujících osob, kdo by poskytl škole svoje služby zadarmo nebo za symbolickou úplatu,
aby nevznikly další podněty pro stížnosti
na jeho odměňování ze strany Aliance.
4. Lobbing – silné jméno nebo autorita podporující školu, to by byla velká pomoc. Pokud by vedení školy dokázalo najít mezi
rodiči, sympatizujícími osobami nebo partnery školy takové lidi, které místní komunita hodně pozitivně vnímá, přirozeně by
to podpořilo pozici školy v očích veřejnosti.
Aliance za lepší školu má ve svých řadách
lidi hlasité, škola by tedy potřebovala na
svou podporu lidi vizuálně zajímavé a morálně bezúhonné (což může být třeba prarodič žáka, místní kněz nebo uznávaná
dětská lékařka atp.).
Z pohledu managementu:
V případě podobných štvavých kampaní bohužel neplatí presumpce neviny, ale je třeba
stále dokazovat, že na straně školy je dobrá
vůle, snaha a samozřejmě pozitivní výsledky.
A tyto skutečnosti veřejně proklamovat, poukazovat na ně a hlasitě je prezentovat. Jestli
se ředitel spolehne pouze na kvalitu práce
své i školy, nebude to stačit – kvalita je tichá,
neumí křičet. V tomto případě je medializace
součástí prosazení dobré věci.
Příběh přísné knihovnice:
V knihovně jednoho velkého města pracuje
paní knihovnice. Přes padesát let, odbornice
na dětské knihy, matka tří odrostlých dětí.
Do knihovny chodí hodně maminek s dětmi
různého věku. Někdy si jenom vyberou knížky,
jindy se potkají v koutku pro maminky a děti
a povídají si mezi sebou. Vedle je čítárna, kde
návštěvníci knihovny studují, píšou a čtou.
Jedna maminka s sebou přivedla svého
šestiletého synka. Chlapec si chvíli hrál, ale
pak začal vytahovat ve studovně knížky z polic a házel je na zem, lezl po zábradlí, klouzal se po schůdcích přistavených k policím.
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Maminka ho dlouho nechala a pak ho mírně
okřikla omluvným tónem. Chlapec pokračoval. Začal knihy vyhazovat do vzduchu s hlasitým „buuum!“.
Knihovnice pracovala v jiné místnosti, ale přilákal ji hluk. Oslovila maminku, aby syna ukáznila, že se takhle v knihovně chovat nesmí.
Maminka zareagovala nečekaně: „Ale on mě
neposlechne. Nemohla byste mu to říct vy?“
„Jak se jmenuje?“ otázala se knihovnice
matky.
„Eduard,“ odpověděla maminka.
Knihovnice došla k chlapci, který se zrovna
válel po zemi a hlasitě výskal.
„Edo!“ zavolala na něj. Chlapec si jí nevšímal a pokračoval ve válení.
„Eduarde!“ zesílila knihovnice hlas.
Chlapec si sedl a podíval se na ni. „Co je?“
ošil se.
Knihovnice mu podala ruku. „Vstaň,“ řekla
mu stále tím důrazným hlasem.
„Nechci,“ ozvalo se ze země.
„Vstaň. Hned!“ zopakovala knihovnice.
Chlapec se neochotně zvedl. „Co je?“ Mračil se a bylo vidět, jak je napružený.
„Tady jsi v knihovně. Lidé sem chodí pracovat a učit se. Nepřejí si, aby je někdo rušil.
Ty děláš rámus. To je velmi ruší,“ vysvětlila
mu knihovnice. „Co bys dělal, kdyby tě někdo
rušil, když si hraješ?“ zeptala se.
„Dal bych mu pěstí,“ odpověděl chlapec bez
zaváhání.
„Já ti pěstí nedám. Líbíš se mi, ale nepřeju
si, abys tady dělal hluk. Pojď se mnou, pomůžeš mi,“ pokračovala knihovnice a otočila se
k odchodu. „Může?“ zeptala se ještě matky.
Ta jenom kývla.
Chlapec váhal. Chvíli se rozpačitě kroutil,
krátce se podíval na matku a vyrazil za knihovnicí.
Ta mu dala tři knížky a nařídila mu, aby šel
za ní, že je zařadí, kam patří. Takhle spolu
pracovali půl hodiny. Chlapec vždycky dostal
úkol, ona mu řekla, co má dělat, a počkala,
až to udělal. Po chvíli se začal zajímat o to,
co a proč tam lidé dělají. Chodil za knihovnicí a štěbetal jak papoušek. Ona mu vždy
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stručně odpověděla nebo vysvětlila, co chtěl
vědět, tak aby to snadno pochopil. Dávala mu
najevo, že od něho očekává pomoc, a jednala
s ním jako s partnerem.
Kdykoliv přijde tahle maminka do knihovny,
Eda vždycky letí ke své „tetě“. Nosí knížky, skládá papíry, otírá desky prachovkou… – pracuje.
„Teta“ nepřekypuje city, ale vždy ocení Edovu
pomoc. A celou dobu si spolu povídají.
Děti si někdy z rodin přinášejí negativní naprogramování. Cesta z něho vede přes tyto
možnosti:
• společnou práci nebo činnost;
• pozitivní povzbuzení;
• usměrňování chování;
• jasné požadavky;
• důraz a opakování;
• pevnou kontrolu;
• úkoly s odpovědností.
Můžete namítnout, že učitelé už toho mají
takhle dost. Že řešení rodinných výchovných
chyb je nad rámec učitelských povinností. Že
vzhledem k počtu žáků ve třídách se to ani
nedá. Že…
Nepochybně je v tom mnoho pravdy.
Přesto uvažte, že pedagoga vnímá jeho
okolí ve třech rovinách:
• učitel jako odborník (znalost tématu
a pedagogické práce);
• učitel jako prostředník (mezi školou a rodiči, mezi dětmi navzájem, mezi kolegy učiteli a dětmi, mezi školou a veřejností…);
• učitel jako vzor (chování a jednání, žitých
hodnot, světonázoru…)
Nejvíc fungují vzory. Jsme v nich autentičtí,
sami sebou.
Asi vás neudiví, že nikoliv mírní, ale rozumně přísní učitelé jsou obdivováni, napodobováni a ceněni. Jako paní knihovnice.
AHA!
Když se nežádoucí chování toleruje, má tendenci se posilovat.

7. kapitola CHYBY VYCHOVATELŮ A CO S NIMI
„Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A naopak.“
L. N. Tolstoj
V této kapitole rozšíříme svůj zoom a budeme se zabývat chybami těch, kteří přímo
ovlivňují chování dítěte – rodičů, prarodičů,
sourozenců, učitelů, širší rodiny, komunity –
s mírnou nadsázkou řečeno nás všech. My
všichni necháváme otisk v rozvíjející se osobnosti, my všichni jsme vychovateli, nejen profesionálové, kteří si to zvolili za své povolání.
A všichni jsme tudíž zodpovědní za výsledek,
v tomto případě za to, zda se z našich omylů
dítě poučí, nebo si je zvnitřní jako povolenou
cestu z komplikované situace.
Na druhou stranu nejsme naše děti a musíme jim přiznat právo na jejich vlastní vítězství
a omyly. „Naše děti nejsou symbolem našeho úspěchu v životě.“ Tohle je citát z knihy
STEP-Efektivní výchova krok za krokem autorů Dinkmeyera a McKaye. Říká rodičům
a všem vychovatelům, že nemají ztotožňovat
svoji cestu s cestou dítěte a měřit svoji cenu
tím, čeho dítě dosáhlo. Rodič jistý sám sebou
nežije prostřednictvím svých dětí. A tím, že
věří sobě i okolí, posiluje důvěru dětí.
ROVNOST NENÍ STEJNOST
Rodiče a děti jsou si rovni, ředitelé a učitelé
jsou si rovni, pedagogové a žáci jsou si rovni – z hlediska lidské ceny. Ale nejsou stejní! Mají jiné úkoly, jinou zodpovědnost, jiné
povinnosti. Zmatky a nepochopení těchto
pojmů nadělaly už hodně zla a máme na to
bohužel i historické precedenty. Rovni jsme
si z hlediska práva volit i přístupu k informacím, máme totéž právo dostávat za svou práci plat, máme právo očekávat slušné zacházení, ať jsme učitel, modelka nebo důchodce
(i když se nám ho leckdy nedostává v žádné z těchto rolí). Ale ten, kdo má osm tříd
základní školy, nemůže dostávat stejný plat
jako vysokoškolák s desetiletou praxí v IT!
Nepoučení (a někdy žel nepoučitelní) rodiče
vyžadují pro své děti samá práva a nevidí po-

vinnosti. Ochranářský rodič nebo hodný rodič
se stává v konečném důsledku sluhou svých
dětí. „Učeš se.“, „Co bylo ve škole?“, „Ráno
tě vzbudím, abys zase nezaspal.“, „Zavolám
paní učitelce, ať tě znovu vyzkouší.“
Rodič ochranář poručníkuje, nedává dítěti možnost naučit se vzájemné úctě. Vždyť
když dítě vidí respekt, je ochotno i respektovat. Jestli ho stále někdo cepuje, upozorňuje
na to, co udělalo špatně, usměrňuje a nutí,
dítě ztrácí jistotu. A nejisté dítě reaguje negativním chováním.
Hodný rodič škodí jinak – nedostatkem pravidel, nedůsledností.
Viz příklad z praxe psychoterapeutky Kauf
mannové-Huberové (Děti potřebují rituály,
Portál, Praha 1998):
Osmiletý chlapec ve škole odmítal uposlechnout učitelku, když mu zadávala příklady. Jeho baví čtení, počítat nebude a ona
nemá právo ho nutit. Až se mu bude chtít
počítat, tak to řekne. Jeho rodiče si vzpomněli, že problémy se synem začaly, když
mu byly zhruba dva roky. Potáceli se tehdy
v problémech s podnikáním a na dítě neměli
čas a nervy. Tak raději vyhověli jeho přáním,
aby byl pokoj. Postupně synova přání narůstala, ale rodina si stála dobře, takže mu mohli
vyhovět. Změna ve způsobech chování byla
náročná a trvalo to hodně dlouho.
Poskytněte dítěti práva, ale trvejte i na právech svých. Před slovem respekt stojí stejně
podstatné slovo vzájemný.
VIDÍM CHYBU, SLYŠÍM CHYBU
„Učitel je nasměrovaný na vytipování chyb
u ostatních, opravování chyb druhých. Méně
je však nasměrován na práci s vlastními chybami. To, že je schopen opravovat chyby druhých, naneštěstí neznamená, že je schopen
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aplikovat podobné mechanismy u sebe,“ říká
vysokoškolská pedagožka Hana Kasíková.
Ono je to přirozené – učitel je naučeně citlivý na chyby, protože to je jeho denní chleba.
Je zvyklý chyby hledat, označovat, vyžadovat jejich opravu. Vnímání chyby si vybuduje
rychle a opravování chyb se pro mnoho učitelů stává nemocí z povolání.
Řešením se jeví mentoring, vzájemná
zpětná vazba mezi kolegy, motivační rozhovory, hospitace u vynikajících pedagogů, tréninky reflexe a zpětné vazby, sdílení
dobré praxe v oblasti hodnocení…
HOŘÍM, AŽ VYHOŘÍM
Řada učitelů prožije ve „své“ škole téměř
celý svůj pracovní život. Neznám lepší předpoklad pro vyhoření. Psycholog Antonín Mezera se domnívá, že by učitelé měli po několika letech povinně změnit školní prostředí
a populaci žáků, které učí. „Učitelé by měli mít
možnost, a i povinnost, například po pěti až
deseti letech učit nejen na základní škole, ale
i na gymnáziu, střední odborné škole nebo ve
speciální škole. Měli by mít možnost věnovat
se například práci výchovného poradce, metodika či inspektora. V oblasti teorie managementu se této metodě říká job rotation, ale
školství je bohužel vůči změnám tohoto typu
dost rezistentní.“
V této souvislosti nabízím k zamyšlení tzv.
sabatikal neboli tvůrčí volno. U nás se poskytuje v podobě placené, částečně placené
nebo neplacené vysokoškolským učitelům
za účelem vědecké práce, sebevzdělávání,
práce na publikaci nebo psychohygieny. Trvá
několik měsíců, někdy i rok a přináší člověku
vítr do plachet, změnu, jiný pohled na jeho
práci. V jiných oblastech než pedagogických
ho najdete také – využívají ho umělci, sportovci, pastoři i pracovníci neziskových organizací. Bývá vnímán jako benefit, slouží tedy
i jako nástroj personální politiky. Mám za to,
že myšlenka Roku jinak Nadace Vodafone
nese podobné poselství. Grantisté, lidé z business sféry, pracují rok ve vybrané neziskové organizaci, které pomáhají s technologic-
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kými řešeními, marketingem, personalistikou,
budováním značky atd. Po tuto dobu jim
nadace hradí roční mzdu ve výši, na kterou
byli z předchozího zaměstnání zvyklí. Lidé
na obou stranách většinou oceňují právě ten
kontakt s jiným myšlením a přístupem. Prý je
ta „jinakost“ osvěžující.
Ovšem „rodičovským vyhořením“ můžeme
trpět taky. Dítě od narození touží po trvalém
citovém doprovázení, tvrdí Jiřina Prekopová,
známá německá dětská psycholožka, autorka knihy Malý tyran. Že je to časově, citově
i energeticky náročné, netřeba zdůrazňovat.
Proto je tak potřebná širší rodina, kromě otce
a matky i dědeček, babička, strýc, teta, sourozenci, přátelé… Prostě lidé, se kterými dítě
pojí nejen biologie, ale i už dříve zmíněné psychologické rodičovství. Unavenému otci nebo
matce tito lidé poskytnou čas pro sebe. A odpočatý rodič zase dává kvalitní čas pro dítě.
PŘITAŽLIVOST ZLOBILŮ
Někdy se tomu říká salience – něco nápadného, výrazného, zvláštního poutá naši pozornost víc, než si zaslouží. Špatné výjimky si
učitel drží v paměti. Když je v jedné třídě hodně zlobilů, začne se o ní mluvit jako o „problémové“. Ve sboru se rozšiřují názory, že to
bude stále horší, protože salience ovlivňuje
i pohled do budoucnosti. Tím vznikne předsudek. A žáci dobří jsou jakoby neviditelní.
Příklad 1:
Znala jsem dvojčata, chlapce a dívku, dnes
už dospělé. Přes známé pouto dvojčat spolu
moc nemluví. Nevycházejí, jak se říká. Ona
byla jako dívka nespoutaná rebelka, on klidný, studijní typ. Rodiče se v hovorech stále
vraceli k tomu, co ta naše holka zase provedla, do čeho se namočila, co kde způsobila.
Když jste se zeptali na syna, ozvalo se: „Vašek? Dobrý, ten je v pohodě. Zato Jitka…“
A šlo to znova. Vašek mi nedávno řekl: „Teto,
já ti měl léta pocit, že mě naši tak nějak nevidí. Sice pořád jenom na ségru nadávali, ale
aspoň ji registrovali. Záviděl jsem jí to.“

Dobré věci jsou nenápadné. Chce to cíleně
je vnímat. Děkovat za ně. Brát je na vědomí.
Mluvit o nich. Zviditelňovat je. Záměrně se
zaměřovat na dobré.
JINÉ SLOVO, JINÝ VÝRAZ
Psychologie používá pojem dvojná vazba.
Dítě něco rozbije a rodič mu říká: „No, ty jsi
teda šikula!“ Což myslí ironicky, ale dítě to do
určitého věku nechápe a velmi ho to mate –
„Co tím maminka myslí? Říká, že jsem šikovný, ale tváří se naštvaně?!“
Nabourává se tím jistota, že „svým lidem“
rozumím, vzniká vnitřní zmatek a snižuje se
tak důvěra dítěte v sebe sama a své okolí.
Ironie ubližuje. Je to forma boje, agrese. Ve
starším školním věku už dítě rozumí tomu, co
znamená toto rozdvojení, ale zraňuje ho to
stejně jako dospělé.
Příklad 2:
Učitelka dějepisu na základní škole vyvolala jednu žačku na téma válek mezi Anglií
a Francií ve středověku. Dívka neuměla.
Paní učitelka jí chvíli dávala otázky a pak
řekla: „Jano, můžeš mi aspoň říct, jak dlouho
trvala stoletá válka?“ To už byl tón jejího hlasu jasně pohrdavý, i když se usmívala. Jana
si kroutila jednu ruku druhou a viditelně ji
rozptylovalo, jak se třída začíná pochechtávat. „Ach jo, ty jsi taky hlavička,“ povzdechla
si nakonec dějepisářka a poslala ji s pětkou
sednout. Janě až do konce školní docházky říkali spolužáci Hlavička. A nemysleli to
v dobrém.
Důvodem ironie je často bezradnost. Nevím si rady s nečekanou situací, partner zareagoval jinak, než jsem čekala, dítě jde do
hysterického oblouku, nedorazil domluvený
řemeslník…
Férové je v tu chvíli říct, co to se mnou dělá.
Můžete použít techniku zpětné vazby nebo
já výroku z asertivity („Byli jsme domluvení na čtvrtou hodinu a dosud nikdo nepřišel.“, „Vadí mi, když tady křičíš a válíš se po
zemi.“), můžete se začít ptát („Co se stalo,

že…“), na chvíli odejít a uklidnit se, přizvat
třetí osobu k řešení, rozdělit problém a řešit jednu jeho část, předat jeho řešení někomu jinému…
Technik, jak se vypořádat s obtížnou situací, je spousta. Všechny jsou lepší než jed
ironie.
VZOR NESMÍ SELHAT
Vzor selhat může, ale musí to umět přiznat.
A ideálně i vytěžit ze své chyby nebo omylu
to hodnotné.
Příklad 3:
Otec zakazuje dětem kouřit, protože to je
nezdravý zlozvyk, a tvrdí, že on sám je taky
nekuřák. Pak ho děti vidí, jak si zapálí na dvoře restaurace, kde probíhá oslava padesátin
jeho kamaráda. Jak to dětem vysvětlit?
Třeba tak, že jim otevřeně přizná, že kouří,
sice málo, ale když je ve společnosti, že se
tomu neubrání. Je si vědom špatného návyku a snaží se s tím něco udělat, ale doposud se mu podařilo jenom snížit počet cigaret
z patnácti za den na osm a chce ten počet
ještě zmenšit. Že nebude kouřit v jejich přítomnosti, protože kouření zhoršuje zdraví.
Omluví se, že jim předtím lhal, když tvrdil, že
je nekuřák.
Děti uvidí, že otec:
•

se dokáže omluvit;

•

umí uznat chybu;

•

má problémy, ale snaží se je řešit;

•

má o nás strach, záleží mu na nás;

•

snaží se o něco pozitivního;

•

mluví s námi na rovinu.

Když bude vychovatel působit jako neochvějný vzor, dětem se tím jenom vzdálí.
Budou se bát přiznat mu svoje obavy a nedokonalosti. Chyba polidšťuje. Jak už bylo
mnohokrát řečeno, je to cesta k učení.
A přiznejme si to – v hloubi duše si „vzor“
oddychne, že nemusí být modlou, protože to
je fakt dřina!
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MOTIVÁTOR VERSUS SATISFAKTOR
Nebo taky povzbuzující a očekávané
Příklad 4:
Školila jsem pracovníky call centra jednoho
mobilního operátora. Když skočila pracovní
část dne, šli jsme společně na večeři. V jídelně byl krásně upravený stůl a na něm stály
misky se studeným předkrmem. Mladík vedle
mě se na ně podíval a znechuceně prohlásil:
„Jé, zase krevety!“
Zaměstnanci mobilního operátora byli zvyklí na hýčkání. Sportovní vyžití, opulentní jídlo,
kulturní aktivity, vzdělávání zdarma… Už to
pro ně nemělo hodnotu, byla to norma, očekávaný standard.
Když zvednete dítěti kapesné o sto korun,
bude první měsíc jásat, druhý měsíc bude rádo
a třetí měsíc to bude brát jako samozřejmost.
Když už použijeme pro motivaci peníze,
daleko výhodnější je používat coby odměnu
spíše jednorázové částky a vysvětlit vždycky,
proč a za co to je. A jak říká pan Rolf Dobelli
v Umění správného rozhodování – nejhorší
je, když peněžní motivace přebije tu vnitřní.
U dětí jako u dospělých.
Má-li něco motivovat, peníze to většinou nejsou. A vždy má být jasno, proč ten druhý od
nás něco dostává. Co je důvodem, čím nám
pomohl. Že je to náš dík za pomoc. Největší
efekt mají nečekanosti. S vysvětlením.
TRESTY NEBO DOPADY
Trest je forma společenské kontroly, dopad
je něco, čemu psychologové říkají přirozený
nebo logický důsledek, moderní management pak dopad. Používám tady slovo dopad, protože je mi příjemnější, ale význam
obou pojmů je tentýž.
Příklad 5:
Žák nepřinese domácí úkol. Učitel mu napaří další dvě cvičení, která musí odevzdat
do dalšího dne – trest.
Žák nepřinese domácí úkol. Učitel mu dá na
výběr – může se nechat vyzkoušet z probírané

30

CHYBY VYCHOVATELŮ A CO S NIMI

látky, aby dokázal, že ji ovládá, nebo přinese
úkol další den a k tomu si sám najde cvičení
s podobným zaměřením, které také vypracuje.
Učitel také sdělí, co bude následovat, jestli
splní nebo nesplní vybranou variantu – dopad.
Důležitá tady byla možnost volby.
Také je hodně užitečné, aby učitel vysvětlil
třídě, proč se tak zachoval. Že nešlo o svévolné chování, ale chtěl tím dosáhnout toho,
že:
- žák prokáže, že látce rozumí;
- bylo jasné, že když učitel zadá práci, trvá
na jejím splnění, ale žák může využít jiný
způsob zpracování;
- žák má na výběr varianty řešení.
Tím ukazuje respekt a pevnou zásadu.
Trest vysílá signál autority, za ní se skrývá
touha zvítězit, ovládat. Trest říká dítěti, že je
špatné. Nechat působit dopad znamená, že
za vás pracují důsledky – něco neosobního,
nestranného.
Dopad informuje. Nemá žádný vztah k morálce, popisuje stav, děj, situaci.
Jenom ještě uvažte, že trest z člověka „vyběhne“ okamžitě ve vzteku, k dopadu potřebujeme mít odstup a chladnou hlavu. Ve vyjednávacích příručkách se tomu říká „odejít
na balkón“ – vydýchat se, uklidnit, přehodnotit původní žhavou lávu hněvu a teprve pak
reagovat. Což jistě nejde vždycky, ale vždycky je to užitečné.
EFEKT PRVNÍHO A POSLEDNÍHO
Příklad 6:
Zkuste si zahrát malou hru. Přečtete komukoliv (jednotlivci nebo skupině) následujících
22 slov. Napřed ať jenom poslouchají a poté
ať napíšou slova, která si zapamatovali. Pořadí nerozhoduje.
Mezitím napište na odvrácenou stranu tabule, flipchartu nebo na papír všechna slova
tak, aby je nikdo neviděl. Když jsou lidé hotoví, otočte papír nebo tabuli a požádejte je,

aby se vždy přihlásili ke slovu, které si zapamatovali, třeba zvednutím ruky. Počty zapamatování pište k zapsaným slovům.
tráva			
pravda 		
rádio			
kočka 		
láska		
květina		
pole 			
pero 			
význam 		
uhlí			
ovoce		

pták
klišé
modrý
prkno
lyže
nůž
vidlička
rej
slib
guma
kancelář

Víte, co vyjde? Vždycky totéž. Nejvyšší skóre máme u prvních a posledních slov. Pamatujeme si začátek a konec. Ale jak často s tím
pracujeme? V telefonátu, v učebním procesu,
při jednání… Velmi omezeně. A je to chyba,
protože je to myšlenka jednoduchá a užitečná, jenom ji zařadit do svých zvyklostí.
Mimochodem tuhle hru hraju s účastníky svých kurzů už přes dvacet let a pokaždé se efekt prvního a posledního objeví! Ať
jsou mladí nebo staří, manažeři nebo dělníci,
muži nebo ženy. Dá se z ní vytěžit samozřejmě víc, třeba efekt souvislostí: nůž–vidlička,
efekt emocí: pravda–láska atd., ale to už nechám na vás.
Jak efekt prvního a posledního využít? Řekněte na začátku hodiny, o čem téma bude,
a na konci shrňte nejdůležitější body. V úvodu telefonátu seznamte druhou stranu s tím,
kvůli čemu voláte, na konci telefonátu připomeňte domluvené. Po objednání kávy seznamte své spolujednatele se svými záměry,
zeptejte se na jejich a předtím, než jednání
ukončíte, projděte seznam bodů, na kterých
jste se domluvili (pokud se to povedlo, což je

zdaleka nejlepší varianta). Opouštějte „bojiště“ (i „ne-bojiště“) s jasným sdělením – na
tom jsme pracovali + toto je výsledek.
VYCHYTÁVKY A OPATŘENÍ PRO
VYCHOVATELE:
• učit, žít a rozvíjet vzájemný respekt;
• mentoring;
• zpětná vazba kolegů/partnerů mezi
sebou;
• motivační rozhovory;
• hospitace u vynikajících pedagogů;
• sdílení dobré praxe;
• čas pro sebe a čas pro dítě;
• cíleně vidět dobré;
• přizvat další osobu k řešení;
• vytěžit chybu;
• smysluplně motivovat;
• definovat dopad;
• jasný výstup.
Velmi se mi líbí tato věta z už dříve zmiňované knihy Respektovat a být respektován
kolektivu čtyř psychologů manželů Kopřivových, Dobromily Nevolové a Jany Nováčkové: „Učitel nemůže milovat všechny děti stejně, všechny by se ale měly cítit přijímány!“
Ani rodiče nemilují všechny svoje děti stejně, ale děti by měly vždy cítit jistotu, důvěru,
bezpečí, spolehnutí a láskyplné přijetí. A taky
by doma měla být legrace.
Když se hodně směju, začínám chrochtat.
Naše dcery si i ve své dospělosti vyprávějí,
kolikrát se jim podařilo „rozchrochtat“ maminku a jaká je to vždycky psina.

AHA!
Přijměte svoje chyby laskavě, vždyť vám ukazují cestu. Zlobit se na sebe za to,
že jste je udělal/a, je zbytečné. To už bylo. A mělo to svůj důvod. Dívejte se dál.
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8. kapitola CHYBY V PRÁCI, ZVLÁŠTĚ PAK MANAŽERSKÉ
„Úspěchů zpravidla dosáhnou ti, kteří předem počítají i s tím, že udělají chybu.“
Coco Chanel
V této kapitole se soustředíme na manažerská selhání. Záměrně. Jestli si myslíte, že to
pro vás není, jestliže neředitelujete, vyvedu
vás z omylu. I matka na mateřské dovolené potřebuje manažerské dovednosti, aby
zvládla svůj den. Všichni si organizujeme čas
(time management), občas něco předáváme
druhým (komunikace a delegování), propočítáváme, kolik nám zbyde na dovolenou a co
můžeme utratit teď (finanční řízení) atd. Tak
pojďte probrat manažerské omyly, ono se to
hodí.
V knize 10 nejdražších manažerských chyb
uvádí autor Jan Urban, že zaměstnanci považují za důležité:
1) plat;
2) známost/proslulost firmy, organizace;
3) příležitosti ke vzdělání/rozvoji;
4) perspektivy v práci;
5) stabilitu zaměstnání;
6) moci být hrdý na firmu/organizaci, kde pracuji;
7) otevřenou komunikaci a dobré sociální
klima;
8) existující formální i neformální kontakty.
Pracujete v prostředí, kde jsou tyto body
splněné? Pak jste z těch šťastných a chyb
budete potkávat méně než jinde.
Přesto chyby v práci existují a mohou komplikovat život. Podívejme se na ty častěji se
vyskytující.
Obr. 5
MANAŽERSKÉ CHYBY
ROVNOSTÁŘSTVÍ
NESDÍLENÍ

TO ZVLÁDNU
NENÍ ZPĚTNÁ
VAZBA

OSOBNÍ ANIMOZITA
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VŠICHNI STEJNĚ, VŠEM STEJNĚ
Patřím k nadšeným propagátorům teorie situačního vedení pánů Paula Herseyho
a Kena Blancharda. Sice ji publikovali v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, ale její myšlenky jsou stále aktuální. Řečeno ve stručnosti, existují čtyři typy
vedení lidí:
Přikazování
Směrování
Podporování
Delegování
V podstatě kopírují životní cyklus zaměstnance – od začátku, kdy se učí, seznamuje
se s prostředím a vedoucí mu musí ukazovat a přikazovat (od cíle, přes způsob práce,
očekávané výstupy, ale i kde je kuchyňka
a jak vyplnit formuláře), dále částečnou samostatnost, kdy už je spíš zaměřován k cíli,
méně na způsob vykonávání činnosti přes
podporu či koučink, kdy je vedoucí více
konzultantem v obtížných záležitostech než
kontrolující a zadávající osobou, až ke zcela
samostatnému a zodpovědnému stylu delegování, kdy je pracovník schopen pracovat
sám a se sebereflexí.
Jenže jsou lidé, kterým je v daném stylu
dobře a posouvat se nechtějí. Nebo na jiný
způsob práce prostě nestačí. A když to vedoucí pracovník nevidí nebo vidět nechce,
začne to drhnout.
Lidem je třeba různě zadávat práci, jinak
pracovat s kontrolními mechanismy, potřebují
různé typy odměn či ocenění, musíme pracovat s rozdílnými motivačními nástroji. Když
tohle zaměstnavatel nerespektuje, nastávají
chyby, vzniká problém.
Příklad 1:
Před lety jsem pracovala jako manažerka v jedné vzdělávací firmě. Ve skladu jsme
měli paní Věru, velmi spolehlivou a pečlivou.

Já jsem ráno přišla do práce a prolétla jsem
firmu s komentáři: „Jak jste vyřešili… Kdo se
ujme… Co je třeba dneska… Fajn, že máme
hotovo…“ Věra za mnou chodila s dotazy:
„Jste spokojená s tím, jak jsem uklidila ve
skladu?“, „Líbí se vám nové uspořádání?“,
„Vyhovuje vám to tak?“ (potřeba uznání
a ocenění).
Já jsem reagovala: „Dobré.“, „Ano.“, „Když
nic neříkám, nemám výhrady.“ (nepochopení
potřeby).
Takhle to vypadá, když se sejdou lidi rozdílného stylu práce a vedoucí pracovník nevnímá potřeby druhého. V našem případě já
jako člověk s přístupem DELEGOVÁNÍ (motivace vnitřní) jsem nechápala potřebu člověka
přístupu PŘIKAZOVÁNÍ (motivace vnější).
Naštěstí jsem si nechala poradit a vzala
jako svoji zástupkyni ženu, která uměla pracovat s jinými typy motivace a paní Věra i kolegové byli spokojení.
S lidmi nelze zacházet stejně. Jakmile
k tomu organizace sklouzne, zadělává si na
dlouhodobé potíže. Stejně tak učitel ve třídě.
Když bude pracovat se všemi žáky stejným
způsobem, vytvoří uniformní prostředí, bez
individualit. Akceptovat odlišnosti neznamená nechat věcem volný průběh, ale vidět,
respektovat a reagovat na rozdílnost.
Možná si řeknete „To je stará vesta, tohle
všichni vědí, proč to sem tahá?“
Tak proč to tedy pořád potkáváme? A to
i v rodinách! I k členům rodiny máme přistupovat podle toho, na co slyší, co je motivuje
a jaký způsob práce jim vyhovuje.
NESDÍLENÍ
Příklad 2:
Do vedení školy nastoupil nový ředitel. Pracoval v této škole jako učitel a přihlásil se do
výběrového řízení, které díky svým nesporným
kvalitám vyhrál. Původní ředitel se do výběrového řízení přihlásil rovněž, ale vybrán nebyl.
Nový ředitel (38 let) měl veškeré potřebné
vzdělání a za sebou třináct let praxe. Učil velmi
dobře, žáci ho měli rádi a respektovali ho, s ko-

legy vycházel přátelsky a bez problémů. Měl
rád pořádek a zlobilo ho, když ve škole potkal
nepořádky nebo nevhodné chování, ať už ze
strany žáků, pedagogů nebo nepedagogického personálu. Do výběrového řízení se přihlásil
jednak ze zvědavosti, zda to zvládne, částečně to vnímal jako možný další posun ve své
kariéře a také ho mladší kolegové ze sboru hecovali, aby to zkusil, že by jako ředitel byl pro
školu přínosem. On sám měl plno plánů, jak
školu posunout dál. Původní ředitel (55 let) se
ještě za dob svého působení nechával často
slyšet, že by nejraději už jen učil, že ho ředitelská práce zdaleka tolik nenaplňuje jako učení,
že je unavený byrokracií a že by měl tuhle práci
už převzít někdo mladší. Svou práci vykonával
dobře, ale s určitou setrvačností. Nesměřoval
školu k novým věcem, spíš měl tendenci před
nepříjemnostmi zavírat oči. Při upozornění na
nedostatky ve škole se rozčiloval a bral si to
osobně. Cítil to tak, že mu tím upozorňující člověk říká, že jako ředitel selhal, i když to tak pedagogové vůbec nemysleli. Když bylo vypsáno
výběrové řízení, přihlásil se ale znovu a zdůvodňoval to tím, že ho kolegové přemluvili.
Škola měla dvě zástupkyně ředitele, které
byly loajální k bývalému řediteli, ale viděly
i jeho chyby a chápaly potřebu „svěžího větru“ ve vedení.
Poté, co nový ředitel převzal svoji funkci,
dal si s původním ředitelem, nyní již jen kolegou pedagogem, schůzku, kde ho požádal
o spolupráci a součinnost do budoucna s tím,
že manažerem nikdy nebyl a bude vděčný
za rady od staršího, zkušenějšího kolegy.
Původní ředitel souhlasil a po nějakou dobu
šlo všechno dobře. Nový ředitel se rychle
učil, kázeň se upevnila a škola získávala dynamičtější a modernější ráz. I starší členové
sboru, kteří byli ze začátku hodně skeptičtí
vůči novému vedení, uznávali, že ředitel je
člověk na svém místě. Ve sborovně zpočátku
vládla přátelská a kolegiální atmosféra, mladý ředitel se svými zástupkyněmi velmi dobře
vycházel, ale do svých plánů je zasvěcoval
málo z obavy, že mu nebudou rozumět. Se
svými dlouhodobými záměry se jim nesvěřil.
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Po nějaké době si ředitel uvědomil, že se
něco změnilo. Někteří kolegové se k němu
začali chovat s odstupem, který tam dříve
nebyl, vypadalo to, jako by na něho výrazně
změnili názor. Při poradách vládla napjatá atmosféra, občas slyšel polohlasné poznámky
o necitlivém přístupu a přehnaných nárocích,
které evidentně měly dolehnout k jeho sluchu. Když se otevřeně zeptal, zda má někdo
nějaké výhrady, nastalo ticho. Ptal se po důvodech této situace na individuálních pohovorech se členy sboru. Někteří kolegové mu
řekli, že bývalý ředitel o něm mluví jako o kariéristovi a workholikovi, který lidi zbytečně
honí a nemá pro ně dost uznání. Obrátil se
tedy na bývalého ředitele a ptal se ho, co je
na těchto tvrzeních pravdy. Ten je samozřejmě popřel. Prohlásil, že nemá nic proti stávajícímu vedení a že je ve své práci spokojen.
Schůzka vyzněla do ztracena, protože žádný
z kolegů, kteří se při individuálních rozhovorech řediteli svěřili s kritikami bývalého nadřízeného, mu nechtěl svoje tvrzení opakovat
přímo do očí.
Stávající ředitel se snažil situaci řešit. Zajistil pedagogům školení na téma prevence
a řešení konfliktů v domnění, že se nad tím
kolegové zamyslí a dojde jim, že v atmosféře
nedůvěry a našeptávání nejde dobře pracovat. Během školení zaregistroval spiklenecké
pohledy mezi bývalým ředitelem a některými členy sboru a také jejich občasné dotazy a poznámky k lektorovi, např. co mohou
zaměstnanci dělat, když je vedení nechápe,
když vidí jenom svoje vize, nebo jak se chovat, jestliže vedení není schopno svoje lidi
ocenit. Po ukončení semináře řekl lektor řediteli, že podle něho má ve sboru manipulátora
a že to má urychleně řešit, jinak se mu sbor
rozpadne. Po této rozmluvě se ředitel cítil natolik rozzlobený, že vyhledal bývalého ředitele a do očí mu řekl, že manipuluje sbor proti
němu. Ten prohlásil, že už delší dobu pozoruje ze strany vedení tendence k šikanování
jeho osoby, že to tak nenechá a že se obrátí
na právníka. Toho se mladý ředitel ulekl a stáhl se. Situace je doposud nedořešená.
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Možnosti řešení, preventivní i zásahové:
1. Preventivně
Ředitel a zástupkyně jsou tým, mají tedy
sdílet společné poslání, vize a cíle. Kdyby je ředitel více zasvětil, mohly mu zástupkyně výrazněji pomoci, zejména když
s bývalým ředitelem dobře vycházely. Ideální by ovšem bylo, kdyby ředitelovy vize
znal a sdílel celý sbor. Ale to by je ředitel
musel zveřejnit, vypíchnout přínosy nové
cesty, a tím svoje lidi motivovat.
Dalším preventivním nástrojem by byl
systém manažerských rozhovorů, který by
opravdu fungoval. Na nežádoucí projevy
by se přišlo s největší pravděpodobností
dříve a dalo se zamezit jejich rozšíření.
Ideálně 2x ročně má manažer se svými lidmi promluvit – 1x na motivačním rozhovoru, 1x na hodnotícím rozhovoru. Jestliže je
kolektiv hodně velký, měl by ředitel pověřit
vedením rozhovorů i svoje zástupce.
2. Z
 ásahově
Jestliže se projeví nežádoucí chování, je
třeba ho řešit. Nejdřív zjistit, co se děje
a proč. Veřejným dotazováním nebo pomocí kurzu to ovšem moc nefunguje. Tady
by opět pomohly buď manažerské rozhovory, nebo např. personální audit, který by
přinesl jasnou odpověď na poměry ve sboru včetně návrhů řešení. Je ovšem za peníze, což si řada škol nemůže dovolit, ale
dokážou ho poskytnout i mnohé neziskové
organizace, které si neúčtují tolik jako komerční subjekty.
Další možností je cílený outdoorový program sestavený na zadání ředitele tak, aby
si pedagogové na základě prožitků i zábavných situací uvědomili, co se v jejich kolektivu děje. Zároveň by situaci „někdo zvenku“
(profesionální moderátor) veřejně pojmenoval, doporučil řešení, případně upozornil na
rizika, jestliže se věci nezmění.
Z pohledu managementu:
Práce s manipulátorem je vždycky náročná.
Jeho chování se špatně odhaluje a obtížně
řeší.

Vyplatí se mít na své straně neformální autority (v našem případě zástupkyně), jejichž
vliv je v kolektivu zásadní. Manipulátor nemá
rád zveřejňování, vyhovuje mu práce vskrytu,
takže opakované zveřejňování nežádoucích
projevů je určitým zabezpečením proti němu.
Mezním opatřením je probrat s právníkem,
zda nebo jak jde v konkrétním případě manipulátora z kolektivu dostat.
Ale hlavně informovat, informovat, informovat. Když lidé vědí, co se děje, že to
má smysl, co se od nich očekává, jaké dopady bude mít plánovaná změna, vidí přínosy
a užitky, nemá manipulace moc místa. Nesdílení informací (pochopitelně v rozumné míře,
všechno se sdílet nedá) vede minimálně ke
zmatkům, v horším případě k neshodám,
zkreslování a chybám.
OSOBNÍ ANIMOZITA
Neboli někoho neumím zvládnout, a tak ho/
ji prostě nemusím. Nejsem schopen/schopna
být k tomu člověku objektivní, zaslepuje mě
jeho nebo její krása, zlobení, osobní pach,
úspěchy, podobnost s problematickou osobou, dřívější špatná zkušenost, názor autority, strach o místo nebo těžce vydobytou pozici… Ach jé, to může být důvodů!
Příklad 3:
V čele gymnázia v jednom velkém městě
stála mladá ředitelka (35 let), velmi organizačně zdatná, profesně způsobilá a dobře
vypadající dáma. Díky své odbornosti, zajímavým vizím a skvělé prezentaci oprávněně vyhrála výběrové řízení, a protože byla
opravdu „dříč“, dokázala během krátké doby
posunout doposud průměrnou školu na přední místo v žebříčku podobných zařízení. Svoji
práci milovala a stejně ráda měla i svůj post,
který pro ni hodně znamenal. Přes svůj atraktivní vzhled byla dosud svobodná, a i proto
měla dost času se práci cele věnovat. S kolegy vycházela dobře. Sice byla ve svém přístupu poněkud striktnější, ale dávala škole
hodně a toho si oni byli vědomi (přiklepnuté
dotace, pozitivní mediální obraz školy, zají-

mavé zahraniční kontakty a stáže studentů
i pedagogů…).
Během třetího roku jejího působení přišla
do sboru nová kolegyně. Velmi přitažlivá, podobného věku jako ředitelka, velice šikovná
v jednání se studenty i kolegy, a hlavně s rodiči, se kterými to velmi dobře uměla. Dokázala výborně utišit rozbouřené vášně, vysvětlit
problémy a podat to takovým způsobem, že
se původně naštvaný člověk nakonec i omluvil. Pedagogický sbor se tím napřed bavil, pak
začal její schopnost komunikovat využívat ve
stylu: „Promluv za mě s panem…, mně to nejde tak dobře jako tobě…“ a nakonec ji obdivovat. Všichni kromě ředitelky. Od začátku
byla mezi ředitelkou a novou kolegyní patrná
rivalita. Ředitelka se snažila chovat se ke své
podřízené objektivně, ale viditelně jí vadila narůstající obliba kolegyně ve sboru i zřejmý obdiv ze strany mužských členů pedagogického
i nepedagogického personálu školy. Začaly
mezi nimi střety, napřed kvůli drobnostem či
malým nepořádkům (zápisy do třídních knih,
mírné zpoždění na dozorech, hlasité klapání podpatky při přecházení po třídě…), pak
se jejich střety zesilovaly a přerůstaly v otevřené šarvátky na poradách i jinde ohledně
způsobu práce, možností výjezdů a stáží atd.
V některých případech byla ředitelka v právu,
protože mladá kolegyně nebyla dostatečně
pečlivá např. při vyplňování výkazů, ale pedagožka byla výborná. Sbor začal „nadržovat“
kolegyni. Šířilo se napřed skryté, poté otevřené nepřátelství vůči ředitelce. Nová kolegyně zachovávala určitý nadhled, nekritizovala
ředitelku, jenom se občas nechala slyšet, že
uvažuje o tom ze školy odejít, protože se jí
v ní těžko pracuje. Tento stav nezůstal utajený studentům, kteří měli vesměs v oblibě
novou profesorku. Jedna z vyšších tříd gymnázia zorganizovala tajné hlasování s cílem
zjistit, jak situaci vidí jejich spolužáci. Vše se
dostalo i mezi rodiče, kteří si začali stěžovat
na to, v jakém klimatu studují jejich děti. Fámy
se šířily, řeči kvetly. Místní noviny se začaly
zajímat o školní dění, dokonce se začalo mluvit o podnětu pro Českou školní inspekci.
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Možnosti řešení, preventivní i zásahové:
1. Preventivně
Ředitelka měla s kolegyní otevřeně probrat jejich vzájemný vztah hned od začátku
a nenechat ho kulminovat do tak nemilých
konců. Kdyby to nešlo zvládnout mezi čtyřma očima, dalo se jít cestou mediace, využít
profesionálního facilitátora, mentora či jakékoliv třetí osoby, na které by se shodly jako
na prostředníkovi jejich dohody. Klíčové bylo
vyříkat si, co se nelíbí jedné i druhé straně,
a hledat řešení. Pravda ovšem je, že návrh
na řešení vztahů mohl vyjít i od pedagožky,
zvlášť když šlo o ženu v jednání obratnou.
Komunikačně zdatnou kolegyni mohla
ředitelka velmi úspěšně využít jako svoji
zástupkyni, člověka pověřeného PR školy,
příp. její tiskovou mluvčí. Ať už by ji využila
jakkoliv, znamenalo by to zužitkování jejího talentu jednání s lidmi, výhodu pro školu a zároveň příležitost k osobnímu růstu
mladé kolegyně. Ředitelce by to mohlo pomoci v dalších plánech a zároveň by tím
jasně signalizovala svoji objektivitu a zájem o rozvoj svých talentů ve sboru.
Pokud by na škole byly zavedené motivační rozhovory, mohla se ředitelka během
rozhovoru dozvědět, jaké má kolegyně plány a kam se chce lidsky i odborně posunout.
Třeba by zjistila, že kolegyně hodlá zůstat
jenom omezenou dobu, protože její plány
se zaměřují na rodinu či dlouhodobý pobyt v zahraničí. A situace by se tím vyřešila
sama. Takhle neměla ředitelka ponětí, co její
kolegyni motivuje, jaké má záměry a jak na
jejich vzájemný vztah ve skutečnosti nahlíží.
2. Zásahově
Když už došly věci tak daleko, že se sbor
začal stavět proti ní, měla ředitelka celou
věc začít urychleně řešit. Prospělo by svolat setkání pedagogů mimo program pravidelných porad a záležitost tam otevřít.
Tady by se velmi hodil externí facilitátor.
Daly by se čekat emotivní výlevy a možná
i ostré výpady. Ocitnout se ve dvojí roli –
vedoucího porady a zároveň jedné ze stran
konfliktu – je extrémně zátěžové. S pomocí
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facilitátora je pravděpodobné, že skupina
dojde k výsledku a opatřením, která by ve
škole začala ihned platit. Domluvená opatření by bylo vhodné zveřejnit na intranetu
školy a jiných veřejných plochách, aby se
uklidnila situace i mezi studenty a rodiči.
Z pohledu managementu:
Když jsou ve sboru výrazné osobnosti, přirozeně dochází k napětí a někdy i střetům.
Chce to hodně diplomacie, aby se zhodnotily silné stránky těchto lidí a omezila riziková
místa. Většinou čekáme diplomatický přístup
od managementu, ale může přijít od kohokoliv, komu záleží na výsledku, kdo chce pomoci a má potřebné kompetence.
Ovšem i manažer je jenom člověk, a je tedy
pochopitelné, že ředitelka nechtěla dát tolik
příležitostí někomu, kdo jí nebyl sympatický
a na koho žárlila.
V teorii managementu je poučka, která říká,
že manažer má mít svůj „externí board“ –
dva či tři lidi, kterým věří, naslouchá jim, a kteří jsou schopni dávat mu objektivní zpětnou
vazbu, kdykoliv to potřebuje. Paní ředitelce
z našeho příběhu by taková pomoc ušetřila
mnoho starostí.
MÁLO NEBO CHYBNÁ ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazba je báječný nástroj, ale můžete mít skvělou pilu, a když neumíte správně
řezat, můžete si ufiknout prst. Stejné je to se
zpětnou vazbou. Mnoho lidí pojem používá,
ovšem málokdo s ním zachází tak, jak se má.
Chyby se objevují jak v procesu předávání
a přijímání zpětné vazby, tak ve volbě slov,
v tom, jak myšlenku formulujeme.
Zpětná vazba je pohled do minulosti, umožňuje podívat se dozadu a uvědomit si, co se
stalo, proč a jak jsem reagoval/a, když už je
situace za mnou, emoce úplně nebo z větší
části opadly a probudilo se racionálno.
Pokud za pohledem zpět následuje i pohled
do budoucnosti (tzv. dopředná vazba podle
teoretika managementu Jiřího Plamínka)
a kroky k nápravě chyby, jde o proces rozvojový a růstový.

ČTYŘI DRUHY ZPĚTNÉ VAZBY:
1) předběžná (před započetím činnosti);
2) průběžná (během činnosti);
3) periodická (v pravidelných intervalech);
4) následná (po ukončení činnosti).

Příklad 4:
Zajímavým příkladem zpětné vazby je multikriteriální analýza. Jde o rozbor a kritické
zhodnocení možností, které máme před sebou, vzhledem k situaci, kterou řešíme. Vždy
si stanovujeme několik kritérií, podle kterých
posuzujeme jednotlivé varianty.
Naposled jsem ji použila v minulém roce,
když jsem se rozhodovala, zda se mám nadále věnovat lektorské praxi, nebo se vrhnout
naplno do psaní. Tady jsou moje výsledky:

Téma: Čím se mám živit v dalších letech?
Popiska: 1–3 nízká hodnota kritéria, 4–5 vysoká hodnota kritéria
KRITÉRIA
VARIANTA 1 – lektorství
VARIANTA 2 – psaní
Časová zátěž
4
3
Finanční zátěž
1
4
Ziskovost
5
1
Zvládnu vlastními silami
5
2
Posílení brandu
5
3
Baví mě to
4
2
CELKOVÉ SKÓRE
24
15
Jak vidíte, vyšlo mi jasně, že se mám věnovat svojí dosavadní lektorské a konzultační práci.
Tak mě nejspíš na vzdělávacích akcích ještě několikrát potkáte .
A teď vy, milí čtenáři. Zkuste aplikovat multikriteriální analýzu na svoji situaci. Kritérií si vytvořte, kolik vám libo, nejlépe více než čtyři.
Vaše téma: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Popiska: 1–3 nízká hodnota kritéria, 4–5 vysoká hodnota kritéria
KRITÉRIA

VARIANTA 1 – ..................... VARIANTA 2 – .....................

CELKOVÉ SKÓRE
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5. MANAŽER ZVLÁDÁ VŠECHNO
Učit, strategicky plánovat, vytknout chybu,
prezentovat na konferenci, hájit školu před
nepřátelskými útoky, jednat se zastupiteli, věnovat se problematickým žákům, debatovat
s rodiči, vést porady, hledat a využívat nové
metody práce…
Superman, že?!
Kupodivu, takové nároky na sebe občas
kladou sami ředitelé. Mají pocit, že bez nich
by to nešlo a hlavně, že to všechno zvládnou.
Delegování je manažerská dovednost.
Aplikujte na tu horu svých úkolů a povinností
vědomý výběr, ať se z toho nezblázníte!
Příklad 5:
Do vedení základní školy nastoupila mladá
ředitelka. Pocházela ze sboru školy, uměla
dobře učit, stále na sobě pracovala, absolvovala řadu seminářů a výcviků, což jí samozřejmě pomohlo i v tom, že zvítězila v konkurzu. Jeden z kurzů, které absolvovala, byl
dlouhodobý výcvik v mentoringu. Téma ji hluboce oslovilo, viděla v něm velkou příležitost,
jak přirozeně a funkčně začleňovat nové členy sboru do kolektivu, jak jim pomoci v jejich
práci, jak jim rychle zpřístupnit filozofii školy
i jak „osvěžit“ práci starších pedagogů a posílit jejich motivaci. Stala se velkou propagátorkou této metody. Kolegům o mentoringu
vyprávěla, přinášela materiály, doporučovala
kurzy. Když se stala ředitelkou, hned oslovila několik „nadšenců“ z řad kolegů a kolegyň
s nabídkou k absolvování výcviku. Někteří
oslovení souhlasili, téma je rovněž zajímalo.
Po ukončení jejich výcviku měla ředitelka na
škole kromě sebe ještě dva další kvalifikované mentory.
V dalším školním roce nastoupilo několik
nových kolegů. Ředitelka jim dala na srozuměnou, že mohou využít školních mentorů
a že si mohou vybrat mezi třemi lidmi, tedy
zahrnula do mentorské nabídky i sebe. Jedna z nových pedagožek si vybrala jako svou
mentorku ředitelku. Tu to velmi potěšilo, protože ji mentorská role vždy nesmírně naplňovala. Začaly spolu pracovat, ale brzy nastaly
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problémy. Nová učitelka potřebovala celkem
intenzivní podporu, na což ředitelka vzhledem ke svým dalším úkolům a vytížení neměla vždycky čas. Navíc se mladá kolegyně
ostýchala svěřit se své nadřízené s různými
emotivními a institucionálními problémy a situacemi (obava z nezvládnutí třídy, starosti
v osobním životě, organizace času, neporozumění některým administrativním úkonům…)
z obavy, že ředitelka by ji pak mohla vidět
jako málo schopnou. Výsledkem byl odstup,
snížení důvěry mezi mentorkou a mentee
a v konečném důsledku pomalý rozvoj nové
kolegyně. Ta se začala cítit osaměle a uvažovala o tom, že na pedagogickou roli zjevně
nestačí a ze školy odejde. Další mentor ve
sboru si všiml, že ji něco trápí, a zajímal se,
co se děje. Při povídání u kávy mu všechno
řekla. On sice měl svého svěřence, ale nabídl
jí, že může využít jeho mentorských služeb,
pokud si to s ředitelkou domluví a té to nebude vadit. Mladá kolegyně pak sebrala odvahu
a otevřeně to ředitelce řekla. Ředitelka-mentorka změnu mentora akceptovala, protože si
racionálně uvědomovala, že má na kvalitní
práci s mentee málo času. Přesto se ale cítila dotčená. Jednak ve vlastních očích neuspěla – nová kolegyně dala přednost jinému
mentorovi – a rovněž i tím, že kolega-mentor
jí „odloudil“ svěřenkyni.
Možnosti řešení, preventivní i zásahové:
1. P
 reventivně
Tady začal problém hned v úvodu – ředitel
by nikdy neměl být mentorem pedagogů ve
svém sboru! Jednak je to otázka času, ale
hlavně – mentoring je nehodnotící proces,
proces podpory, pomoci, kdežto management v sobě přirozeně obsahuje hodnotící
prvky. Tudíž došlo ke střetu rolí, což nese
nejen zmatky, ale hlavně nesoulad a rozčarování všech zúčastněných.
Navíc mají být pravidla spolupráce mentorů a mentee, jejich případná výměna
a další možnosti jasně stanovena před
začátkem společné činnosti, aby pak nevznikly komplikace nebo zlá krev.

2. Zásahově
Jestliže se začne projevovat mezi mentorem a mentee odstup, nedostatek důvěry,
malé partnerství, omezení vzájemné spolupráce, pak je třeba změny. Výměna mentora je oprávněný požadavek a je dobře,
že ho mladá kolegyně vznesla. Ze strany
kolegy-mentora by ovšem bylo rozumné,
kdyby si s ředitelkou napřed promluvil, než
nabídl kolegyni svoje mentorské služby.
Z pohledu managementu:
I když ředitele některé výkonné činnosti baví,
kvalifikovaně je vykonávat při manažerské
práci může jenom těžko. Management je práce na plný úvazek, bere hodně času a energie. I proto má ředitel méně hodin pedagogické práce.
Součástí manažerské role jsou i hodnotící
a kontrolní procesy a od manažera se očekává, že je bude plnit. Obsahem role mentora je
podpora, supervize, ukázky práce, na vyžádání i rady, přímá pomoc, pozorování, popisná zpětná vazba – vše naprosto nehodnotící
povahy.
Kromě toho se při mentoringu často odhalují hodně niterné stavy osobnosti. Mentor
je neposuzuje, má pouze pomáhat při jejich
řešení. Manažer by se těžko bránil jejich vyhodnocování, zvlášť pokud by šlo o stavy,
které by mohly být komplikací nebo dokonce
ohrožením práce pedagoga či sboru.

DVĚ POZNÁMKY K ŘEDITELOVÁNÍ:
1. Nekomunikujte zbytečně na sílu
– zejména ženy-ředitelky. Možná je za tím
strach, aby nebyly vnímané jako slabé
a nemohoucí, snaha prosadit se (zvláště pak když pracují v „mužském“ oboru,
např. ve výrobní firmě), aktuální stres, nejistota ohledně výsledku práce atd. Většinou je to póza a stojí je to hodně.
Co s tím? Vstřícné jednání, zdvořilá slova,
ale pevný postoj. To se nevylučuje. Naopak, ukazujete tím svoji jistotu a sebedůvěru. Víc než pozicí tvrďačky.
2. Najděte si svoji zájmovou skupinu
– obsah a rozsah vaší práce budou plně
chápat pouze lidé, kteří pracují na stejném
poli. Sdílejte zkušenosti, debatujte, předávejte si know-how, buďte aktivními členy
manažerské komunity. Podobnou cestou
už šli mnozí, tak proč pracně objevovat
objevené!
Příklad 6:
Manažera jedné organizace zasáhlo, že zaměstnanci nechápou jeho snahu, práci a míru
starostí. Jeho mentorka mu řekla: „Svoje starosti sdílej s lidmi, kteří dělají podobnou práci.
Porovnávej se s řediteli stejně velké organizace, probírej svoje záležitosti s tím, kdo dělá
práci jako ty. Ostatní ti neporozumějí a nemá
smysl jim to vysvětlovat.“

AHA!
Na vrcholku bývá člověk sám.
Proto aktivně vyhledávejte lidi „na stejné vlně“. Sdílejte s lidmi, kteří žijí
podobnou realitu.
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10 TIPŮ KE ZVLÁDÁNÍ CHYB

9. kapitola 10 TIPŮ KE ZVLÁDÁNÍ CHYB
„Svět sám je v neustálé přestavbě, tím spíše člověk.“ Lao-c´

Jsme skoro u konce a sluší se tedy nabídnout jakési shrnutí. Budiž pomocí těm čtenářům, kteří v knihách hledají hutné jádro, esenci
neboli, jak se nehezky říká, „výcuc“. V následujících deseti tipech najdete osvědčené způsoby, jak na chyby, aby jich bylo méně nebo
aspoň tolik nebolely. Některé jsem už dříve
nakousla a tady je tedy dožvýkáme. Vždy je
komentuji se snahou o stručný popis.
1. JOB ROTATION
Střídání pozic, míst, změna působiště.
Firmy, které toto zavedly, si takový systém
chválí. Lidi neustrnou, získají nové podněty,
osvěží se změnou, objeví nové metody práce
a vracejí se s větší chutí zpátky. Ve školství
je taková rotace méně běžná, přesto ji občas
najdeme i tam. I přesun na jinou pobočku
nebo budovu je leckdy užitečný, minimálně
denně potkáváte jiné kolegy, což může být
někdy úlevné. C. Hennig a G. Keller ve svém
Antistresovém programu pro učitele dokonce
navrhují zavedení už dříve zmíněného sabatiklu, tzv. volného roku. „Podobně jako ve
Švýcarsku (…) by měl mít každý učitel příležitost prožít po 7–8 letech vyučování tzv. volný rok. Může ho využít podle osobní potřeby k načerpání sil, k dalšímu vzdělávání atd.
Finančně lze sabatikl zabezpečit tak, že se
učiteli bude poskytovat plat snížený měsíčně
o 1/7–1/8.“
Jako nápad je to zajímavé, u nás zatím
ovšem těžko uskutečnitelné. Přesto navrhované střídání nezavrhujte, opravdu pomáhá.
Nejen proti učitelskému vyhoření.
2. VARIANTY ZNAMENAJÍ VÝBĚR
Kde to jde, nabízejte varianty. Tím, že si
člověk může vybrat, prokazujete mu úctu
a zájem, svoboda volby patří k základním
právům. Zároveň se bráníte tunelovému vidění a rozšiřujete pole možností. Jistě jsou

40

situace, které umožňují pouze jednu cestu,
ale je jich málo. Pokud naučíte děti pracovat
s variantami, učíte je svobodnému uvažování
a přístupu.
3. ODDĚLIT ČIN OD ČINITELE
Projev člověka není on sám, i když přirozeně vyvěrá z jeho osobnosti. Ale každý z nás
má světlé a tmavé chvíle. Je správné říct o dítěti, které si neuklidilo hračky, že je to bordelář? Možná ho bolí hlava, je unavené nebo se
mu líbí mít svoje hračky kolem sebe. Ovšem
matce to komplikuje úklid a je nesporně jejím
právem, aby zažívala minimum komplikací,
zejména když má dělat něco, co ji otravuje.
Tak co se dohodnout, kdy a jak to dítě uklidí,
případně zda si vysaje pokoj samo, když se
mu teď nechce. A nenálepkovat ho jako bordeláře.

odreagování. V motolské nemocnici najdete „prostor ticha“ pro uklidnění a zpracování
zlých zpráv. V zahraničních školách (a také
v několika našich) mají leckde „křičící místnost“, kam mohou žáci i pedagogové. Je zvukově dobře izolovaná, a kdo potřebuje, může
tam vykřičet svůj vztek, uvolnit tím napětí
a vrátit se pak zpět s klidnější myslí. Rozhodně je to mírumilovnější verze než neslavně
známá instituce Otloukánka. Možná k podobným účelům používáte doma stodolu nebo
garáž, tak proč to nezavést ve škole?!
6. CO PŘÍŠTĚ JINAK
Jak jsem psala v kapitole č. 5 a 8, říká se
tomuto postupu dopředná vazba. Míníme tím
pohled do budoucna, aby se podobná situace už neopakovala. Je velmi smysluplné
napřed zjistit, proč se něco stalo (analýza,
zpětná vazba), a potom co s tím uděláme dál
(syntéza, dopředná vazba). Takový postup
pomáhá vzniku pravidel a učí lidi zaměřovat
se na řešení, nejen skuhrat, že něco nejde.

4. PŘITAŽLIVÉ RITUÁLY
Kvalitní rituál nás propojuje s naším nejhlubším já. U dětí má smysl zejména takový rituál, kde se např. tančí v kolečku, rodina
sedí v pomyslném kruhu kolem stolu u jídla,
hrají se kruhové hry nebo později třeba využíváte komunitní kruh a v něm si povídáte nebo
řešíte problémy. Podle hlubinné psychologie
je kruh nástrojem ke koncentraci „já“. Rituály
svou opakovanou podobou přinášejí jistotu
a bezpečí, posilují pocit sounáležitosti, pomáhají zvládat strach. Všímejte si, jestli se
na rituál děti nebo rodina těší. Pokud ano,
je zdravý a pomáhá. Jakmile se jeho obsah
vyprázdní nebo se stane nutkavou potřebou,
změnil se na něco škodlivého. Člověk tím
může ukazovat nějakou svoji vnitřní nouzi
a je třeba mu pomoci.

7. BEZPEČNOSTNÍ SLOVO
Párový terapeut Honza Vojtko používá pojem emoční bahno pro nevyřešené a neřešené záležitosti ve vztahu dvou lidí. Takové ty křivdy, nespravedlnosti a újmy, které
žijí pod povrchem vztahu. Aby toto bahno
nebytnělo a nenabývalo, je proti tomu užitečné pravidlo – používejte bezpečnostní
slovo. Mělo by to být něco, co nám běžně
z pusy nevychází, tedy slovo zvláštní, ojedinělé nebo nic neznamenající (třeba ochechule, krkoška, mlov… představivosti se
meze nekladou). Podstatné je, aby se na
něm partneři shodli. Kdykoliv se spor přiostřuje a vypadá to, že byste si mohli jeho
pokračováním ublížit, použijte bezpečnostní slovo jako zarážku. Po něm partneři nepokračují v hádce, ale vrátí se k rozhovoru,
až vychladnou.

5. KŘIČÍCÍ MÍSTNOST
V některých firmách potkáte místa s kulečníkem, žebřinami, boxovacím pytlem pro

8. MÁLO CHVÁLY, HODNĚ POVZBUZENÍ
Obojí je pozitivní, ale chvála je určitá odměna za výsledek („Jsi šikovný kluk!“),

povzbuzení oceňuje snahu nebo posun
směrem k žádoucímu chování („Teď určitě jucháš, jak jsi zvládnul písemku. Já taky
a moc.“). Jinak řečeno, chvála je za výstup,
povzbuzení za proces. Chvála jde za osobou a přiřazuje jí hodnotu („Jsi jednička!“),
a proto se může stát člověk na chvále závislý. Naproti tomu povzbuzení nesoudí, ale
ukazuje, že vidím a oceňuji pozitivní změny
v práci či chování druhého („S tou přípravou ses musela nadřít!“; „Vidím, že tě tohle
téma zajímá.“; „Cením si toho, jak jsi pomohla Janě.“).
9. JOY, FLOW, MEANING
Představte si: Vyhráli jste milion! To je joy –
obrovská radost, oslavy, nával štěstí. Teď, za
týden. Za měsíc – bylo to skvělé! Za půl roku
– jo, bylo to fajn vyhrát, a co?
Nebo: Ráno jste vstal dřív a udělal manželce snídani. V práci jste pomohl kolegyni s vyplněním tabulek. Místo výtahem jste vyběhl
po schodech sedm pater. Zavolal jste po týdnu mamince a popovídal si s ní… Nebo s třídou nadšeně tvoříte výzdobu ke Svátku dýní
a vůbec neslyšíte zvonění. To je flow, plynutí,
proud drobných radostí pro sebe a často i pro
druhé. Báječné zejména tehdy, když v těch
činnostech vidíte přínos a jsou pro vás i určitou výzvou.
A do třetice: Oslovila vás nezisková organizace s tím, že si vůbec nevědí rady s projektem volnočasových aktivit pro mládež z vyloučených lokalit, zda byste jim pomohl/a.
Věnujete se tomu intenzivně každou volnou
chvilku, přestože je to pracné a musíte se dohadovat s nepříjemnými lidmi. Projekt podají včas, je podpořen a vy vidíte, jak se „děti
ulice“ postupně zapojují do jeho aktivit. To je
meaning, něco, co vám přinese dlouhodobý
pocit smysluplnosti a naplnění.
Všechny tři stavy jsou motivující. Vyhledávejte je, vytvářejte příležitosti pro jejich
vznik, pracujte na nich. Jsou zdrojem radosti, pocitu užitečnosti, díky nim cítíme, že
jsme pro druhé důležití. Vyvažují zklamání
z chyb.
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10. EXTERNÍ BOARD
Mít 2–3 lidi, kteří jsou k vám objektivní, dají
vám zpětnou vazbu k vašim činům a projevům. Nelitují vás, neomlouvají, nekritizují, spíš
popisují, co vidí, nastavují vám zrcadlo. A vy je
opravdu „slyšíte“. Může to být váš starší kolega, kněz, soused, vzdálený příbuzný… Důležité je, aby pro vás byli autoritou kvůli něčemu,
čeho si vážíte, a nemusí to být jenom věci pra-
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covní. Externí board si postupně budujeme,
někdy i roky, a i když se obvykle popisuje jako
manažerská pomůcka, je to nástroj růstu.
A teď je tu místo pro malou sebereflexi.
Jaké způsobilosti potřebujeme k tomu, abychom se vypořádali s chybami zdravě a zdárně? Projděte si následující tabulku a buďte
k sobě upřímní. Koneckonců – nikdo vás
u toho nevidí .

Kompetence ke zvládání chyb neboli Co je užitečné umět:
V následující tabulce si můžete zatrhnout, jak se sami vidíte z hlediska uvedených kompetencí, vytvořit si určitou představu, které dovednosti pro zvládání chyb už máte a které je třeba
posilovat.
Popiska:
1–3 nízká úroveň dovednosti
4–5 střední úroveň dovednosti
6–7 vysoká úroveň dovednosti
KOMPETENCE
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HODNOCENÍ

Analýza situace

7

6

5

4

3

2

1

Využití zpětné vazby

7

6

5

4

3

2

1

Vědomá (záměrná, rozmyšlená) volba slov

7

6

5

4

3

2

1

Komunikační dovednosti

7

6

5

4

3

2

1

Přijímání nového

7

6

5

4

3

2

1

Zodpovědnost

7

6

5

4

3

2

1

Umět věci vysvětlit

7

6

5

4

3

2

1

Ochota ke sdílení

7

6

5

4

3

2

1

Chuť se učit

7

6

5

4

3

2

1

Respekt k druhým

7

6

5

4

3

2

1

Tolerance nejistoty

7

6

5

4

3

2

1

DOSLOV
Před několika lety jedna osvícená česká investorka řekla zajímavou myšlenku: „Víš, já
jsem takový umožňovatel. Umožňuju lidem,
aby se pustili do něčeho nového. Poskytnu
jim půjčku, a to jim uvolní ruce.“ „Tedy, všechna čest,“ pomyslela jsem si. A bylo mi i trochu
líto, že já v důsledku chronického nedostatku
kapitálu takhle užitečná být nemůžu.
Pak najednou začalo víc a víc vyskakovat
téma chyba a její řešení. Objevovalo se na
seminářích, konzultacích i při mentoringu.
Klienti hledali a hledají cesty, jak s chybami pracovat, mě víc a víc vtahovalo a bavilo nacházet s nimi odpovědi. A jak nic není
náhodné, dostala jsem pozvání na báječný
workshop kolegyně Lenky Mrázové s lákavým názvem Udělal jsem chybu. No a co?!
Což u mě navodilo euforii, že na téma chyba
a jak s ní zacházet napíšu knihu. Vtělila jsem
svůj záměr do průvodního materiálu a nabídla téma renomovanému nakladatelství s otázkou, zda by měli o něco takového zájem.
„To by nikdo nekupoval, nečetl, takové téma
by čtenáře nezajímalo,“ dozvěděla jsem se
v jejich odpovědi. Napřed jsem byla překvapená, rozčarovaná a, přiznávám, i naštvaná. Pak mě chytla potřeba zjistit, jestli by si
o chybách lidi přece jenom nechtěli něco přečíst. V jednoduché, ale praktické formě. Na
seminářích, ze své sítě kontaktů, na LinkedIn
jsem se dozvěděla, že „to by mě zajímalo“,
„určitě bych si knížku přečetla“, „takové téma
je hrozně potřebné“…
Tak mám za sebou čtyři workshopy na téma
práce s chybou, dva články v novinách a teď
držíte v rukou knihu. Došlo mi, že nejsem
umožňovatel, ale usilovatel.

Umožňovatel dává možnost, aby se něco
stalo, usilovatel do změny dává svoji energii,
zkušenosti, know-how, příběhy radostí a blamáží. Výsledkem takové energie je materiál,
který držíte v rukách.
Jak už jsem zmínila v předmluvě, trochu
mě děsí, kolik kolem sebe vidím lidí, kteří se
ženou za dokonalostí. Ne že by bylo špatné
hezky vypadat, hodně toho znát, být vtipný/á
nebo umět si poradit za každého počasí. Ale
když to nejde, tak to nejde. Protože mi není
dobře, protože to neumím, dělám tuhle práci poprvé, nelíbí se mi prostředí nebo se mi
prostě jenom nechce. Mám právo dopouštět
se omylů. Mám právo dělat chyby. Všichni
máme právo na chyby. A je třeba dělat chyby
– jak jinak bychom přišli na to, co je správné?
Veřejnost tak nějak obecně uznává, že chyby jsou potřebné pro učení, ale netoleruje je.
Nebo zcela výjimečně. Ani rodiče, ani škola,
ani zaměstnavatel, ani parta, do které patříme, chyby moc neberou. Ani my sami nemilujeme situaci, když jsme něco, jak se říká,
„polepili“. Není to „sexy“ – zas ten pomýlený
koncept dokonalosti.
A tak končím tuhle úvahu větou, která zazněla na workshopu o významu chybování,
a mně od té doby vězí v hlavě: „Miloval vás
někdo tak, že vás nechal chybovat a učit se
z vlastních omylů?“
Dalajláma řekl: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ Doufám,
že jsem touto knihou neuškodila a možná
i trochu pomohla. Snad tedy nevadí, že to,
co jste četli, není jen o škole, ale především
o lidech – vychovatelích.
Pojďme se učit z chybování!
Olga Medlíková
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