
 

Základy leadershipu v  sociálních službách | adpontes.cz 

OSOBNÍ HODNOTY 
 
1. Co je pro vás v životě důležité? 
2. Co vám přináší pocit štěstí a spokojenosti? 
3. Co vás dokáže nadchnout či rozzlobit? 

 

• Úspěch 

• Dobrodružství 

• Odvaha 

• Tvořivost 

• Spolehlivost 

• Svoboda 

• Přátelství a dobré vztahy 

• Zdraví 

• Bezpečí 

• Jistota 

• Pořádek 

• Poctivost 

• Pravdivost 

• Krása 

• Nezávislost 

• Tolerance 

• Spravedlnost 

• Osobní rozvoj a učení se 

• Láska 

• Klid 

• Harmonie 

• Spontánnost 

• Porozumění 

• Materiální zabezpečení 

• Bohatství 
 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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LEADERSHIP A MOTIVACE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dobré pracovní 
prostředí 

Zaměstnanecké 
jistoty a výhody 

Snaha vyhnout se 
postihům  
a sankcím 

 

Benefity 
(stravenky apod.) 

Výplata a odměny 

Dobrý kolektiv 
Status, mít svou 

ceněnou roli 

Pochvala a ocenění 
Zažít v práci 

úspěch 

Možnost 
uplatňovat své 

nápady 

Možnost zapojit se 
do rozhodování 

Samostatnost, 
odpovědnost, 

důvěra 

Možnost učit se 
Možnost dělat to, 

co mě baví 

Smysluplnost, 
užitečnost 

Možnost uplatnit 
své schopnosti 
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METODA GROW 
 
 

CÍL (Goal): 
 

• Jaký je váš cíl? 

• Co doopravdy chcete? 

• Jak velkou výzvou je pro vás váš cíl? Jak moc to chcete (0-10)? 

• Jak to bude konkrétně vypadat, až cíle dosáhnete? 
 
 

REALITA (Reality):  
 

• Jaká je nyní situace? Do jakých oblastí daná věc zasahuje? Jakých oblastí 
práce či života se týká? Co všechno hraje roli? 

• Co jste již udělal/a? Jaké to mělo účinky? 

• Jak se při tom cítíte? 

• Jaká jsou pozitiva/negativa vaší současné situace? 

• Co v současné situaci nefunguje a co naopak funguje? 

• Co je pro vás v tuto chvíli nejdůležitější? 
 
 

MOŽNOSTI (Options):  
 

• Co byste mohl/a udělat?  

• Co ještě? Co dalšího by bylo možné zkusit? 

• K čemu to povede? 

• Splní to váš záměr? 

• Co jste nikdy neudělal/a? 

• Co jste ještě nezkusil/a?  

• Co byste mohl/a udělat jinak, než doposud? 

• Co nejbláznivějšího (nejméně obvyklého) byste mohl/a zkusit? 

• Jaké překážky by se mohly objevit? 

• Co nebo kdo by vám je mohl pomoci vyřešit? 
 
 

CO, KDO, KDY A JAK (Will): 
 

• Co opravdu uděláte?  

• Kdy uděláte první krok? 

• Nakolik se vám chce tento krok udělat (0-10)? 

• Jaké budou další kroky? 

• Jakou podporu potřebujete a od koho? 

• Kdo musí být informován? 
 

Zdroj: Whitmore, J.: Koučování, Management press, Praha 2007 
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JAK NA METODU GROW 
 

 
• (1) Vyjasnění cíle: nejprve zjistěte, co váš kolega chce. Pomozte mu ujasnit si 

vlastní záměr. Vyslovit ho nahlas. Pokud začne tím, co nechce, vyjasněte si, co 
chce. Nechte si popsat a vymalovat v živých barvách, jak konkrétně to bude 
vypadat, až cíl dosáhne. 
 

• (2) Mapování reality: nehledáme problém a zatím ani řešení. V tuto chvíli 
pomáháme zvýšit svému kolegovi uvědomění o tom, jaká je realita. Co je v dané 
situaci důležité. Jaké jsou souvislosti. Jde o konkrétní popis bez hodnocení. 

 

• (3) Hledání možností: pomáháme svému kolegovi hledat, co vše by se dalo 
udělat. Nezastavujeme se u prvního nápadu. Hledáme i méně obvyklé cesty. 
Nápady nehodnotíme. 

 

• (4) Plán konkrétních kroků: nyní pomáháme, aby si náš kolega vybral cestu, 
kterou se chce vydat a naplánoval si konkrétní postup. 
 

 

• Vaší základní úlohou je, aby váš kolega s vaší pomocí sám našel cestu k cíli.  

• Ptejte se, neraďte, nenabízejte svoje řešení. 

• Pokládejte otevřené otázky. 

• Chtějte konkrétní odpovědi (žádné mlhavé náznaky). 

• Sledujte řeč těla, tón hlasu, nadšení nebo skleslost.  

• V kterých chvílích váš kolega ožije a projevuje nejvíc energie? 

• Sdílejte svá pozorování. Popisujte, nehodnoťte. („Když o tom mluvíte, vypadáte 

sklesle“.) 

• Shrnujte (rekapitulujte) řečené vlastními slovy („Jestli tomu dobře rozumím, tak 

říkáte…“) 

• Nebojte se ticha, když položíte otázku. Nesnažte se ticho zaplnit. 
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VÝVOJ TÝMU  
 

 

 
Volně inspirováno: D. Logan, J. King a H. F.  Fischer-Wright: Zrození kmenového vůdce, Synergie, 2014 

• Baví nás to, co děláme. Práce nám dává smysl.

• V týmu vládne soudržnost, nadšení a zapálení pro věc.

• Každý je v týmu důležitý, na každém záleží.

• Otevřená komunikace. Nikdo se nebojí říct svůj názor.

• Objevují se nápady, novinky, inovace. Otevřenost vůči změnám.

• Spontánní a tvořivý přístup k práci i ke klientům.

• Lidé v týmu se navzájem respektují.

Motivovaný tým: v práci je fajn

• Práce se stává rutinou. Chybí nadšení pro věc. Pohoda, klídek.

• Důraz na zavedené pravidla, postupy, systém. Vyjeté koleje. Nepružnost.

• Členové týmu pracují profesionálně, ale jen tolik, co musí. Podávají 
slušný standardní výkon.  Snaha mít "vše v pořádku".

• Žádné nové nápady. Odpor ke změnám.

• Formální přístup k úkolům a ke klientům.

• Důraz na odbornost a profesní role.

• Lidé v týmu si konkurují (jsem borec, na rozdíl od tebe).

Stagnující tým: jde to

• Naštvání, hněv, otrávenost, zklamání, demotivovanost.

• Pozornost pracovníků se zaměřuje na různé problémy a nedostatky.

• Častá kritika kolegů, nadřízených, klientů, poměrů v organizaci atd.

• Problémy se neřeší, jen se nadává. Časté spory a nedorozumění.

• Nemá cenu se snažit, stejně se nic nezmění. Nemůžu ovlivnit, co se děje, 
na mém názoru nezáleží.

• Pocit nespravedlnosti a nedocenění.

• Únava a vyčerpání.

Frustrovaný tým:  je to na houby

• Bezmoc a beznaděj. V práci je to hrozné a nikdy to nebudě lepší.

• Přežívání ze dne na den. Práce je vykonávána pouze mechanicky a 
nekvalitně.

• Snaha vyhýbat se práci, úkoly přesouvat na ostatní.

• Vyhýbání se kontaktu s kolegy, s klienty.

• Nerespektování pravidel, překračování hranic, neodpovědnost.

• Spory, nepřátelství.

Apatický tým: beznaděj a zmar

http://www.adpontes.cz/
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JAK PODPOŘIT VÝVOJ TÝMU  
 

 
 
Volně inspirováno: D. Logan, J. King a H. F.  Fischer-Wright: Zrození kmenového vůdce, Synergie, 2014 

• Dát lidem maximum prostoru, důvěry, pravomocí a 
odpovědnosti.

• Podporovat volné šíření informací a otevřenou komunikaci.

• Vytvářet prostor pro vznik nových nápadů.

• Podporvat lidi, aby se při práci bavili.

• Ztělesňovat a připomínat společnou vizi, hodnoty a cíl, který 
stojí za to. Proč to děláme.

• Oceňovat a připomínat, co se již podařilo.

Motivovaný tým: v práci je fajn

• Soustředit se na PROČ (proč děláme to, co děláme, jaký je 
smysl naší práce, orientace na klienta).

• Zapojit lidi do vytváření plánů a nových projektů.

• Oceňovat nové nápady, dávat nápadům prostor.

• Sdílet s týmem dostatek informací, ptát se lidí na jejich názor, 
naslouchat.

• Dát lidem více odpovědnosti, samostatnosti, zapojit je do 
rozhodování.

• Oceňovat tým i jednotlivce. Zdůrazňovat společné zájmy.

Stagnující tým: jde to

• Oceňovat stále znovu to, co se lidem i týmu daří.

• Dávat lidem menší samostatné úkoly a ocenit jejich splnění.

• Dávat lidem možnost volby.

• Dbát na jasné nastavení pravidel a hranic. Důsledně hlídat 
jejich dodržování. Nenechávat nedořešené spory.

• Co nejvíce komunikovat. Ptát se lidí na jejich názor. 
Naslouchat. Vysvětlovat. Dát lidem dostatek informací.

• Snížit pracovní zátěž (pokud je dlouhodobě vysoká).

Frustrovaný tým: je to na houby

• Tým v této fázi nemá pravděpodobně cenu zachraňovat. 
Nejlepší je tým rozpustit a vytvořit nový.

Apatický tým: beznaděj a zmar
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JAK PŘEDCHÁZET 
VYHOŘENÍ 
 

Příčiny vyhoření u zaměstnanců 
  

• Dlouhodobé přetěžování a stres. 

• Nerespektování hranic. 

• Vyjeté koleje, rutina. 

• Špatné vztahy na pracovišti. 

• Ztráta smyslu práce v pomáhající profesi. 

• Žádný růst (pracovní a osobní). 

• Pocit bezmoci, nemožnost ovlivňovat svoji práci. 

• Syndrom pomáhajícího: člověk obětavě pečuje o druhé a své potřeby 
zanedbává. 

 
 

Možnosti řešení 
 

• Přístup zaměřený na člověka ve vztahu ke klientům i zaměstnancům 
(budujeme organizaci orientovanou na potřeby lidí). 

• Vedoucí dobře pečuje o své podřízené. A oni pak dobře pečují o klienty. 

• Odbřemenění (zaměřit se jen na to podstatné). 

• Podpora rozvoje zaměstnanců: 
o profesní růst 
o vzdělávání + výcviky 
o nové metody práce 
o možnost uplatnit v práci to, v čem jsem dobrý a co mě baví (vedení 

založené na silných stránkách) 

• Možnost více rozhodovat a ovlivňovat svoji práci, růst odpovědnosti. 

• Změny v pracovní náplni či v pracovním zařazení. 

• Supervize. 

• Zpomalení (namastecare.cz). 

• Smysl – nezapomenout proč děláme to, co děláme. 

• Nastavení hranic: je v pořádku říct, že už nemůžu. 

• Benefity jako vyjádření péče (sick days, masáže, jóga, fitko). 
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PRAVIDLA 
EFEKTIVNÍCH 
PORAD 
 
 
 

 

• Program a cíl porady je daný předem (každý ví, co si má 

připravit). 

• Začínáme (i končíme) včas. 

• Začínáme pozitivně (co se nám daří). 

• Jsou jasné role: kdo poradu vede (moderuje), kdo zapisuje 

apod. 

• Mluví jen jeden, neskáčeme do řeči. 

• Neodbočujeme od tématu. 

• Nekritizujeme ostatní. 

• Nová témata zařazujeme jen výjimečně. 

• Věci, které se netýkají všech, vyřizujeme mimo (před či po 

poradě). 

• Mluvím, když mám co říct (nemluvím zbytečně). 

• Každý má právo vyjádřit svůj názor. 

• Každý má právo být vyslechnut a brán vážně. 

• Tichý mobil, nečteme a nepíšeme zprávy. 
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ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Shay a Margaret McConnon 

1. Ukázat, že chápeme a uznáváme názory obou stran konfliktu. 
 

„Jak tuhle situaci vnímáte vy? A jak vy?“ „Jestli tomu dobře rozumím…“ 

2. Zjistit potřeby obou stran. 
 

„Proč to považujete za důležité?“ „Proč vám to vadí?“ „Proč si to přejete?“ 

3. Snažit se, aby účastníci konfliktu sami navrhli řešení. 
 

„Jak byste si tedy přál/a, aby to bylo?“ „Jak bychom mohli podle vás tento 
problém vyřešit?“ „Co tedy navrhujete?“ „Co byste udělal/a vy?“ „Co bychom 

tedy měli udělat, abyste vy dosáhl/a… (splnění svých potřeb) a zároveň XY 
dosáhl/a… (splnění svých potřeb)?“ 

4.Snažit se, aby se obě strany cítily vítězem. 
 

„Když to uděláme takhle, bude vám to vyhovovat?“ 

http://www.adpontes.cz/
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5 KLÍČOVÝCH OTÁZEK 
 

Jméno zaměstnance: 

 

• Co má v práci rád/a? Co ho/jí opravdu baví? Čemu se nejraději věnuje? 

 

 

 

• V čem je dobrý/á? Jaké jsou jeho/její silné stránky a schopnosti? 

 

 

 

• Jaké jsou jeho/její klíčové osobní hodnoty? Co vidí jako důležité? 

 

 

 

• Co ho/jí v práci nejvíce motivuje? 

 

 

 

• V čem by se mohl/a posunout dál? 
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ŘÍZENÍ PROCESU ZMĚNY 
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