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ASERTIVITA
Aneb nekonfliktní sebeprosazení

V tomto newsletteru si představíme některé techniky 
asertivity, které mohou pomoci při nekonfliktním 

prosazení názorů. To se může hodit jak profesní, tak 
společenské komunikaci.

Pokud by Vás téma asertivity zajímalo detailněji, určitě 
se podívejte na naše webové stránky, kde naleznete 
video s více technikami a jejich praktickou ukázkou.
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NEGATIVNÍ 
DOTAZOVÁNÍ

Na první pohled to nevypadá jako asertivní technika, protože její 

podstatou je získávání co možná nejvíce informací, které partner 

vnímá jako naše negativa. Snažíme se, aby zpřesnil, zkonkretizoval 

své výtky. Otupíme tím ovšem jeho kritiku a on si snáze uvědomí, co 

je skutečnou podstatou problému. Pozor naše dotazování se nesmí 

zvrhnout v ironii. 

Tak Kačko, v té 
angličtině s Tebou 
nejsem spokojen.

Můžu se zeptat, co 
přesně Vám vadí, 

moje chování, nebo 
to jak pracuji?

No, známky nic 
moc, zase to bude 

asi trojka.

Aha, a co přesně, v 
čem mám největší 
nedostatky.

Já nevím, tak 
nějak celkově mi 

to nesedí…

No, známky nic 
moc, zase to bude 

asi trojka.

Nemám 
dostatečnou slovní 
zásobu, nebo že by 

nepravidelná 
slovesa?



OTEVŘENÉ DVEŘE

Dveře můžeme někomu přibouchnout před nosem, vztekle jimi 

prásknout, nebo je pomoci otevřít. Tato technika je účinná při 

setkání s verbální agresivitou nebo neoprávněnou kritikou, kdy 

mluvčí očekává obranu a protiútok, ale my mu nejdříve 

ustoupíme. Souhlasíme s každou pravdivou výtkou nebo se 

všeobecnými logickými pravdami. Připustíme jejich podmíněnou 

platnost. Pozor, neodpovídáme podle toho, co si myslíme, že 

partner chtěl říci, ale podle toho co skutečně řekl.

Dobrý den, paní 
kolegyně, víte, že 
ten Váš výkaz již 
měl být dávno 

hotový?

Ano, to máte 
pravdu.

Termín byl konec 
měsíce.

Ano, to souhlasí, 
máme již červen.

Vy na to snad 
chcete mít další 

měsíc?
To jsem neřekla, 

ale paní Krátká je v 
karanténě, a tak 

pracuji sama. 
Udělám to do 
konce týdne.


