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Chose one noun 

project pictogram 

(if you like)  

 
Podpora žen v sociálním podnikání   

(2018-2020) 

Úvod 
 
 

Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  

 

 

 

WISED 
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V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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Module 3 

Social and Civic  

Competencies  
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Část 1. Péče o sebe  

Část 2. Porozumění kultuře 

Část 3. Řízení mezilidských vztahů v sociálním podniku 

Část 4. Řešení problémů a rozhodování v sociálních 

podnicích 

4 

Modul 3 

Sociální a občanské kompetence 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  



Kompetence představuje kombinaci vědomostí, dovedností, schopností, 

hodnot, postojů a tužeb, které vedou k efektivnímu osobnímu jednání 

člověka v okolním světě, který je jeho doménou. (Hoskins, B. & Deakin 

Crick, R). Sociální a občanské kompetence jsou novým pojmem a týkají se 

dovedností potřebných k životu v sociálním prostředí.  

 

Život ve společnosti vyžaduje od jedinců, kteří v ní žijí, určité schopnosti a 

dovednosti. Život a budování vztahů s jinými lidmi nejsou jednoduché. K 

porušování pravidel, konfliktům a diskriminaci dochází všude. Tyto negativní 

jevy činí lidské životy obtížnými. I když lidé nejednají negativně úmyslně, 

nemusí si být vědomi negativních dopadů jejich činů na životy ostatních. 

Avšak pro uvědomění si těchto negativních činů a omezení četnosti jejich 

výskytu, je zapotřebí, aby jedinci, kteří tuto společnost tvoří, přijali za své 

určité sociální a občanské kompetence. 

Modul 3 

Sociální a občanské kompetence 
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Co je kompetence? 

V souladu s definicí Evropské unie „se občanské 

kompetence týkají schopnosti interakce jedince 

s jinými ve veřejném prostoru, prokázání 

solidarity  a zájmu o řešení problémů 

zasahujících místní i širší společenství. To 

zahrnuje kritický a kreativní přístup a 

konstruktivní účast na aktivitách společenství a 

sousedské komunity, dále pak rozhodování na 

všech úrovních, od místních a národních po 

celoevropskou úroveň, prostřednictvím 

hlasování (“Klíčové kompetence v celoživotním 

vzdělávání, Evropský referenční rámec”).” 
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Modul 3 

Sociální a občanské kompetence 

Co je jejich součástí? 
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Jako u všech jiných pojmů, zahrnují sociální a občanské kompetence 

různé pojmy týkající se péče o fyzické a duševní zdraví, pochopení 

pravidel chování v různých kulturách, pochopení/zvládání odlišností, 

upevňování tolerance, vyjednávání, pochopení pro city jiných/empatii, 

zvládání stresu a frustrací, řešení problémů a rozhodování. Toto jsou 

nezbytné schopnosti a základní potřeby pro život ve společnosti 21. 

století. Jsou založené na vzájemné spolupráci, asertivitě a integritě. 

Později je probereme podrobněji. 

Modul 3 

Sociální a občanské kompetence 
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Téma Podrobně Praktická cvičení Odkazy 

Každá sekce se skládá ze čtyř částí : 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „The Noun project". Je to 

stránka, kde se shromažďují a katalogizují symboly, které vytvořili a nahráli grafičtí designéři z celého světa. Původně měla  

stránka sloužit designérům a architektům, ale škála uživatelů zahrnuje také lidi s různým postižením, kterým mnohdy 

pomáhá vizuální nebo grafický jazyk. 

Většinu cvičení 

můžete dělat 

sami, povede vás 

piktogram. 

Některá cvičení 

jsou skupinová, i 

zde vás povede 

piktogram. 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomoci analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomoci rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Třetí část vám nabídne 

videa, různé výpovědi, 

knihy, obrázky apod., 

kdy můžete dále 

prozkoumat internet 

Čtvrtá část je 

procvičovací, 

můžete se 

vyzkoušet a ověříte 

si, co jste se naučili. Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. Výzva k dalšímu rozvoji. 
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Sekce 1 

Péče o sebe 

Inspirace 

Sekce 2 

 Porozumění 

 kultuře 

 

Sekce 4 
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sociálních 

podnicích 

Úvod 
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Sekce 3 

Řízení 

mezilidských 

vztahů v 

sociálním 

podniku 
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Část 1 

Péče o sebe sama 

• Pochopení souvislosti mezi osobním zdravím a společností 

• Pochopení nezbytnosti udržení duševního zdraví 

• Naučení se základním způsobům udržení si duševního zdraví 

• Odhadnutí, kdy člověk potřebuje podporu a péči o sebe sama 

• Poučení o tom, co znamená stres 

• Pochopení, kdo či co trpí stresem 

• Pochopení příčin stresu 

• Pochopení nezbytnosti naučit se zvládat stres 

• Naučení se způsobům zvládání stresu 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Uchování fyzického a duševního zdraví  str. 11 

Zdraví str.12  

Odkazy str. 17  

 

Oddíl 2 – Zvládání stresu a frustrace str. 18 

Zvládání stresu v rámci organizace str. 19 

Odkazy  str. 24 

 

Praktická cvičení str. 25 

Inspirace str. 29 
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Zdraví je jednou ze základních potřeb člověka. Zdraví je prvním 

krokem ke kvalitnímu životu. Je zapotřebí, aby se lidé o své zdraví 

starali, z osobních i společenských důvodů. Na osobní úrovni je 

zdraví předpokladem  šťastného života, pokud necítíme bolest nebo 

nepohodu, je to požehnání. Život je vždy snadnější, pokud jsme 

zdraví.  

Život ve společenství klade na lidi mnoho odpovědnosti a péče o 

zdraví je jednou z nich. 

Vyhýbání se nakažlivým onemocněním a jejich prevence jsou 

nezbytné nejen pro jedince, ale i pro celou společnost. Vakcíny a 

očkování představují základní způsob, jak se těmto zákeřným 

nakažlivým nemocem vyhnout.  

Dalším aspektem zdraví je prospěch společnosti. Nezdraví lidé 

nejsou přínosem pro své rodiny, zemi i společnost. Udržení se ve 

zdravém stavu zaručuje, že je člověk pro společnost přínosem. 

 

Sekce 1 - Část 1 – Uchování fyzického a duševního zdraví 

 

Zaměřte se na stav vašeho duševního zdraví 

Život ve společenství klade 

na lidi mnoho odpovědnosti 

a jednou z nich je péče o 

zdraví. 

Klíčové slovo: 

Zdraví  
Je definováno jako 

stav těla a míra, v jaké 

je prosto nemoci, či 

také pocit celkové 

osobní pohody. 
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Stav těla a míra, v jaké je 

prosto nemoci, či také pocit 

celkové osobní pohody 

 
Slovník Cambridge Dictionary 

 
 

 
Stav lidské mysli a zda trpí 
nějakou duševní nemocí 
 

Slovník Cambridge Dictionary 
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Fyzické zdraví představuje 

bezvadné tělo, prosté jakékoli 

nemoci, s dobrou kardiovaskulární 

soustavou, bystrými smysly, 

vitálním imunitním systémem a 

schopností poradit si s fyzickým 

zraněním. Životní styl přispívá k 

udržení fyzického a psychického 

zdraví. Faktory životního stylu 

zahrnují výživnou dietu, pravidelné 

cvičení, dobrý spánek a neužívání  

zakázaných látek (Husain & Anas, 

2016). 

 

Pro zajištění fyzického zdraví  jsou 

nezbytné pravidelné zdravotní 

prohlídky. Jelikož prevence 

onemocnění je nejlepším 

způsobem léčby, doporučuje se, 

ještě předtím, než člověk pocítí 

bolest či nevolnost, zachytit 

možnou nemoc v jejím počátku a 

učinit preventivní opatření. Toho 

lze dosáhnout pravidelnými 

zdravotními prohlídkami.. 
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Pravidelné kontroly se dnes 

doporučují i pro udržení duševního 

zdraví (“Uchování duševního 

zdraví: Nezbytnost pravidelných 

kontrol duševního zdraví’”).  

 

Duševní zdraví často považujeme 

za samozřejmost a duševní 

problémy máme tendenci 

podceňovat. Na léčbu duševních 

onemocnění se často pohlíží jako 

na nepotřebné či zbytečný přepych.  

 

Protože hodně sebevražd je 

spácháno lidmi, kteří trpí „pouhou“ 

depresí, je nebezpečné umenšovat 

důležitost duševního zdraví. Je 

třeba podporovat lidi v tom, aby se 

nestyděli požádat o pomoc a 

přijmout ji. Nejlepším řešením je 

návštěva terapeuta. Pokud si 

člověk nemůže terapii dovolit, může 

pomoci třeba i certifikovaná 

aplikace pro duševní zdraví. 
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Musíme pochopit, že duševní zdraví není neměnné a cesta k 

uzdravení je složitější. Jeden den se můžeme cítit skvěle a další 

jsme naprosto zničeni. Toto se může odrážet i na fyzickém 

zdraví. Proto se tyto problémy nesmí přehlížet či ignorovat. 

Duševní zdraví je důležité. Pokud se duševní problémy zlepšují, 

neznamená to, že je člověk kompletně vyléčený. 

 

Fyzická aktivita je prospěšná pro duševní i fyzické zdraví. 

Nejčastěji se v souvislosti s tímto zmiňuje pilates, jóga či další 

druhy cvičení. Pravidelné cvičení prospívá tělu i mysli. Pokud 

nelze jinak, pak minimálně půlhodina pravidelné chůze denně je 

lepší než nehýbat se vůbec. 
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Prospěšné je i pití dostatečného množství vody. Namísto pití 

bublinkových nebo jiných sladkých nápojů je třeba zvolit vodu. 

Voda je základní složkou těla, včetně mozkové tkáně. Je 

nezbytné pít minimálně 1,5 litru vody denně. Dostatečná 

hydratace napomáhá tělesným funkcím a omezuje stres. 

Namísto konzumace předpřipravených jídel, která obsahují 

nadměrné množství cukru, je třeba volit taková jídla, která 

obsahují velké množství vlákniny, vitamíny a dostatečné množství 

proteinů. Pokud budete toto dělat, je třeba mít na paměti, že 

zdravé tělo vede ke zdravé mysli. 

Dobrou možností je i dělat změny ve věcech, které provádíte 

rutinně, zejména tehdy, pokud je tato rutina pro vás stresující. 

Pokud se vám podaří pohlédnout na vaše stresory z většího 

nadhledu, pak získáte klíč k provedení změny.  
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Abychom to shrnuli, pro udržení 
fyzického a duševního zdraví je 
nezbytné pravidelně činit následující: 

Pravidelné 
kontroly 
fyzického 
a 
duševního 
zdraví 

Pravidelné 
cvičení 

Pití 
dostatečného 
množství 
vody 

Správná 
dieta 

Odpočinek 
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Fyzické a duševní zdraví 

jsou základem života. 

You may learn about your mental 

health here (Zde můžete zjistit 

něco o svém duševním zdraví)  

Click here 

All about Health (Vše o 

zdraví) 

Click here  

You may need to see (Možná pro vás bude 

užitečné):  Click here 

 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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What They Don't Tell You About 

Mental Illness (Co vám o duševní 

nemoci nikdo neřekne) Click Here 

Everyone has the ability to build mental 

strength, but most people don't know 

how.(Každý z nás může posilovat svou 

duševní sílu, ale málokdo ví jak) Click here 
The brain-changing 

benefits of exercise 

(Přínosy cvičení pro 

váš mozek) 

Click here 

For more information 

click here (Více 

informací): Click here 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  

V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rkZl2gsLUp4
https://www.health.com/
https://www.health.com/
https://www.7cups.com/
https://www.7cups.com/
https://www.7cups.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ieXB-BGxYwg
https://www.youtube.com/watch?v=TFbv757kup4
https://www.youtube.com/watch?v=BHY0FxzoKZE
https://www.who.int/


Stres představuje velkou obavu 
způsobenou zátěžovou situací 
či něčím, co takovou situaci 
způsobí. Tím, jak čas běží stále 
rychleji, je v současné době 
stále více lidí ve stresu. 

 

 

 

80% zaměstnanců je vystaveno 
stresu spojenému s výkonem 
povolání, narůstá množství 
výpovědí z důvodu stresu a v 
každé další generaci narůstá 
množství stresu. Studie 
ukázaly, že namísto 
uvědomování si stresu je lepší 
jej cíleně řídit (Tinline & Cooper, 
2019).  

 

Sekce 1 – Část 2 – Zvládání stresu a frustrace 

Klíčové slovo: stres 
Stres představuje velkou 

obavu způsobenou zátěžovou 

situací, či něčím, co takovou 

situaci způsobuje.  Zaměřte se na rozpoznání stresu 

Není to jen o tom, co je v naší 

mysli, ale to, jak dlouho to v 

té mysli máme, způsobuje 

stres 
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Uvědomění je schopnost plně si uvědomovat to, co se právě 

odehrává kolem nás a v nás, bez toho, abychom to hodnotili či 

měli intenzivní potřebu to měnit, udržet si klid. Pokud si tento klid 

chcete uchovat v práci, musíte vnímat prostředí, ve kterém se 

nacházíte.  

 

 

Ale v současné době je největším stresorem strach o místo 

(Tinline & Cooper, 2019). Proto uvědomování si prostředí, které 

už tak danou osobu stresuje, by tuto mohlo ještě více zasáhnout. 

Proto se v současnosti častěji přistupuje k řízení stresu. 

Zvládání stresu v rámci organizace 
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Většina odborníků zabývajících se zvládáním stresu by řekla, 

že to není jen o tom, co je v naší mysli, ale že stres 

způsobuje i to, jak dlouho se problém v naší mysli skrývá. 

(Turaga, 2019). Čím dříve se se stresem vypořádáme, tím 

lépe. Čím déle se stres hromadí, tím škodlivější jsou jeho 

dopady. Nejlepší metodou, jak se vyrovnat se stresem, je 

vůbec mu nepodléhat, jelikož toto není možné, musíme se 

naučit s ním vypořádávat.  
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Abychom mohli začít svůj stres řídit, musíme pochopit, kdy jsme 

stresováni. Abychom mohli říci, že jsme stresováni, musíme být 

schopni rozeznat příznaky stresu. Může se jednat o pocity, chování či 

fyzické projevy. 
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Pocity 

• Podrážděnost, agresivita, 
netrpělivost či neklid 

• Přetíženost 

• Nervozita a obavy 

• Pocit, že mysl neustále 
pracuje a člověk ji neumí 
zastavit 

• Neschopnost pociťovat radost 

Chování 

• Neschopnost učinit rozhodnutí 

• Neustálé obavy 

• Vyhýbání se situacím, kterých 
se obáváte 

• Podrážděnost vůči lidem 

• Okusování nehtů 

• Škrábání se 

Fyzické 
projevy 

• Mělké dýchání či 
hyperventilace 

• Panický záchvat 

• Svalové napětí 

• Rozmlžené vidění a bolest očí 

• Problémy s usínáním, spaním 
či noční můry 

• Problémy v sexu – ztráta 
libida či nechuť k sexu 
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Po tom, co zjistíte, že jste 

stresováni, musíte najít příčinu 

tohoto stresu. Pak je zapotřebí 

nastavit si hranice a strávit 

nějaký čas mimo práci Click 

here  

 

Jednou z nejčastějších rad, jak 

se zbavit stresu  a frustrace, je 

odpoutání se. Nejen fyzicky, ale 

i duševně. Z hlediska 

psychologie je dokonce 

nebezpečné, pokud člověk není 

schopný se od tohoto odpoutat 

(García-Ayala et al., 2014). 

 

Existují i další doporučení pro 

zvládání stresu: 

• Někteří odborníci doporučují 

desetiminutovou procházku. 

• Posilující spánek: malé 

zdřímnutí během dne 

posiluje tělo i mysl. 

• Pokud zůstanete 

hydratovaní, budete mít více 

energie. 
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https://medium.com/@levittmike/8-ways-to-reduce-stress-in-the-workplace-370f8f8b8469
https://medium.com/@levittmike/8-ways-to-reduce-stress-in-the-workplace-370f8f8b8469
https://medium.com/@levittmike/8-ways-to-reduce-stress-in-the-workplace-370f8f8b8469


Někdy pomůže, pokud 

zcela změníme náš postoj 

a náš život bude 

jednodušší. Tyto počiny 

jsou většinou interní a 

nevyžadují žádný podnět z 

vnějšku. Energii získáte, 

pokud se budete snažit 

zůstat pozitivní, pokusíte se 

na každém dni najít aspoň 

jednu dobrou věc, budete 

pomalu a hluboce dýchat, 

budete činit pozitivní 

ujištění o sobě samém, 

budete zpívat a oblékat se 

do energických barev, 

budete se usmívat, cvičit a 

pravidelně spát.  

 

Pozitivní ujištění o sobě 

samém lze opakovat denně 

a stimuluje to pozitivní 

myšlení (Turaga, 2019). 

Prostřednictvím pozitivních 

afirmací si může člověk 

dodat odvahu a motivaci  k 

tomu, co chce dosáhnout a 

uspět v tom.  
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Těchto několik doporučení pro zvládání stresu  nepůsobí na každého stejně.  
Musíte poznat sebe sama. 
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Čím dříve si poradíte se stresem, tím lépe; 

čím déle se stres hromadí, tím škodlivější jsou 

jeho dopady. 

Stress management - 

3 things you are doing 

wrong (Zvládání 

stresu, 3 věci, které 

děláte špatně) Click 

here 
 

Every person get some sort of 

stress (Každého něco 

stresuje) 

Click here  

 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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How to channel your stress to 

help you succeed  (jak 

nasměrovat stres tak, abyste 

uspěli) Click here 

Stress management is a wide 

spectrum of techniques and 

psychotherapies (Zvládání 

stresu zahrnuje široké 

spektrum technik a terapií)  

Click here 

How to Create an 

Anti-Anxiety Kit 

Click here  

How Stress Management 

Leads to Better Sales 

(Zvládáním stresu k 

vyšším prodejům) 

Click here 

9 Mental Hacks  

for Dealing with Stress 

(9 tipů, jak si poradit se 

stresem) 

Click here 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://medium.com/@sandhu1310/stress-management-in-5-easy-steps-e20f169e09b3
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWvdM_Yns
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_management
https://medium.com/invisible-illness/how-to-create-an-anti-anxiety-kit-bada21e7a70c
https://medium.com/welltory/how-stress-management-leads-to-better-sales-c22042c89c3
https://medium.com/welltory/how-stress-management-leads-to-better-sales-c22042c89c3
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9


Praktická cvičení 

              
Sekce         1 
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Cvičení 
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Vyberte, které návyky jsou správné pro 
udržení fyzického a duševního zdraví.  

Své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 
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☐ 

Pravidelné lékařské kontroly 

– duševní i fyzické 

(1) 

  

   

☐ 

Trávení značného 

množství času s 

přáteli/rodinou 

(2) 

   

☐ 

Sledování televize 

(3) 

          

 

☐ 

Konzumace dostatečně 

výživné stravy 

(4) 

  

   

☐ 

Nadměrné pracovní 

vytížení 

(5) 

   

☐ 

Sociální izolace 

(7) 

          

☐ 

Pravidelné cvičení 

(8) 

  

  ☐ 

Odpočinek 

(9) 

  ☐ 

Nadměrná ztráta váhy 

 (10) 

          

☐ 

Pobyt ve vnitřních prostorách  

(11) 

  ☐ 

Nadměrné množství 

spánku 

(12) 

  ☐ 

Pití dostatečného 

množství vody(13) 

Sekce         1 

 



Cvičení 
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Své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 
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☐ Samota 

☐ Chůze  

Vložte správná slova 

2. Prvním krokem při zvládání stresu je………./ ……./……../………/……. 

1. Jedno z nejčastěji zmiňovaných řešení na zbavení se stresu a frustrace 

je  ----------- , což je důležité pro fyzické i duševní zdraví. 

☐ Odpolední spánek 

☐ Přemýšlení  

☐ Rozpoznat příznaky stresu 

☐ Povrchní dýchání nebo hyperventilace 

☐ Zjistit, že jsme ve stresu 

☐ Najít příčinu stresu 

3. Pomocí…………….se může člověk povzbudit a namotivovat k tomu, aby 

dosáhl, co chce, a byl úspěšný. 

 

☐ oblékání se do energických barev 

☐ pozitivních afirmací 

☐ pravidelného cvičení a spánku 

☐ hlubokého dýchání 

Sekce         1 

 



Cvičení 
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Jaké jsou 
příznaky 
stresu? 

 

Jak se 
vyrovnáváte 
se stresem? 
Pobavte se o 
tom s přáteli. 

A svá zjištění sdílejte s kolegy 

Odpovězte na otázky 
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Udržovat své tělo zdravé je povinnost…protože jinak 

nedokážeme udržet svou mysl silnou a čistou.  

(Buddha) 

 

Nenechte svou mysl, aby přesvědčila vaše tělo, že musí 

nést všechnu tíhu vašich obav. 

(Astrid Alauda) 

 

Štěstí není nic jiného než dobré zdraví a špatná paměť.  

(Albert Schweitzer) 

 

Právě pohyb povzbuzuje ducha a udržuje mysl silnou.  

(Marcus Tullius Cicero) 

 

Musíte se naučit věci pouštět. Zbavovat se stresu. Stejně 

jste nikdy neměli věci pod kontrolou. 

(Steve Maraboli) 

 

Pokud se ve svém životě chcete zbavit napětí, pak žijte 

přítomným okamžikem, každým nadechnutím. 

(Amit Ray) 

  WISED – INSPIRACE 
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Část 2 

Porozumění kultuře 

• Pochopit smysl kultury 

• Pochopit nezbytnost rozmanitosti 

• Pochopit, že je přijatelné mít rozdílné chápání etiky 

• Pochopit, že je možné najít univerzální kódy etiky 

• Uvědomit si, že rozmanitost je nezbytná 

• Uvědomit si důležitost a přínosy rovného zastoupení 

• Naučit se podporovat odlišnosti 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Pochopení pravidel chování v různých kulturách  str. 31 

Etické rozdíly str. 32  

Odkazy str. 34 

 

Oddíl 2 – Pochopení/zvládání odlišností str. 35 

Pravidlo zastoupení str. 36 

Společenské přijetí str. 38 

Odkazy  str. 40 

 

Praktická cvičení str. 41 

Inspirace str. 43 

30 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  



Sekce 2 - Část 1 – Pochopení pravidel chování v různých kulturách 

Klíčové slovo: Etika  
Nauka o tom, co je 

morálně správné a 

špatné, či soubor názorů 

na to, co je morálně 

správné nebo špatné. 
Zaměřte se na kulturu 

I v rámci jednoho kontinentu, 

regionu či města, se chápání 

pravidel  chování liší v 

závislosti na místní kultuře a 

neexistuje na to žádný návod. 
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Je zřetelně vidět, jak kulturní prostředí, ze kterého jsme vzešli, ovlivňuje 

náš každodenní život a činí v něm markantní rozdíly. To samé lze říct i o 

pravidlech chování.  

 

I když společnost, ve které v současné době žijeme, lze nazvat „globální 

vesnicí“, stále vnímáme nepatrné rozdíly, které mezi námi jsou a 

ovlivňují i naši práci a pracovní etiku. Chápání pravidel chování se liší v 

závislosti na odlišnostech kulturního prostředí, ze kterého jsme vzešli.   

ŽIVOTNÍ STYL «kolektivní naprogramování mysli, které 

odlišuje příslušníky jedné skupiny od jiných; 

představuje jedinečnou osobitost sociálních 

skupin (Huilin & Zhenzhong, 2015).” 

KULTURA 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 



Základní principy pracovní etiky se neliší.  

 

Mezi menší rozdíly patří třeba návyky v toleranci, vyjednávání a etice (Md. 

Zabid & Saidatul, 2008). I v rámci stejného kontinentu, regionu či města se 

chápání pravidel chování liší v závislosti na kultuře a neexistuje k tomu žádný 

návod. Lidé, kteří patří k jednomu etniku, vidí etiku rozdílně od lidí z jiného 

etnika, i když jinak žijí ve stejném městě. Stejně tak lidé z různých měst, kteří 

však náleží ke stejnému etniku, se řídí stejnou etikou. Toto ovlivňuje i 

důvěryhodné pilíře společnosti, svět obchodu i vlády. 

 

Takovéto malé rozdíly mohou způsobovat etická dilemata (Huilin & Zhenzhong, 

2015), jelikož některé kultury mohou určité chování považovat za neetické, 

zatímco jiné jej považují za etické. Lze konstatovat, že v rámci mezinárodního 

obchodu hraje zásadní roli tolerance (Md. Zabid & Saidatul, 2008). Proto je 

klíčem k úspěchu na pracovišti zjištění, pochopení a přijetí odlišností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro etické rozdíly je nezbytné mít pochopení a znát je. Ale aby dvě strany 

mohly spolu obchodovat, nemusí se v etice shodovat (Gift, Gift, & Zheng, 

2013)”.  

 

Výzkumníci se shodují, že „národní kultura je významně propojená s kulturou 

organizační, avšak ne až tak silně, jak se tvrdilo, a dokonce ani natolik silně, 

aby národní kultura byla ve velké míře omezující pro kulturu organizační“ 

(Mario & Geoff, 2015).  
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Obchodovat lze i při odlišném 

chápání pravidel chování v 

různých kulturách. Lze tvrdit, a 

mezikontinentální průzkumy to 

potvrzují, že chápání pracovní 

etiky se neliší v podstatně, i 

když očekávali velké rozdíly 

(Gift et al., 2013).  

 

 

 

 
Pokud budou vzdělávání v etice, pak 

budoucí majitelé společností či 

zaměstnanci, budou nastalé problémy 

řešit snadno (Md. Zabid & Saidatul, 

2008). Výzkumníci zejména doporučují 

zaměřit se na etiku cti (Mario & Geoff, 

2015). Ve světě obchodu se často mluví o  

vnitřní etice zboží, což představuje 

výbornou kvalitu produktu i skvělou práci 

profesionálů, kteří se na výrobě podílejí, 

výsledkem toho je pak vnější kvalita zboží 

(Mario & Geoff, 2015).  

Na druhé straně ovšem dochází ke 

globalizaci obchodování a stírání hranic. 

Proto by řešením mohla být univerzální 

etika. 
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Národní kultura je významně propojena s 

organizační kulturou, ale ne až tak pevně, jak 

se často tvrdí 

Ethics in small and medium sized 

enterprises (Etika v malých a středních 

podnicích) click here 

Ethics is concerned with 

what is good for 

individuals and society 

and is also described as 

moral philosophy (Etika 

se zabývá tím, co je 

dobré pro jedince i 

společnost, říká se jí 

také filosofie morálky) 

Click here 

101 Tips For graduates: A code of conduct for 

success and happiness ın your professional life, 

by susan morem (101 tipů pro absolventy: 

Pravidla chování vedoucí k úspěšnému a 

spokojenému pracovnímu životu)  

Click here 

 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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What makes a environmental respect: ethics 

or simply business? (Co vede k respektu k 

životnímu prostředí? Etika nebo obchod 

sám?) 

Click here  

What makes a great code 

of conduct? (Jak vypadají 

dobrá pravidla chování?) 

Click here  
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://medium.com/the-ethical-world/ethics-defined-33a1a6cc3064
https://medium.com/the-ethical-world/ethics-defined-33a1a6cc3064
https://medium.com/the-ethical-world/ethics-defined-33a1a6cc3064
http://www.bbc.co.uk/ethics/introduction/intro_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/ethics/introduction/intro_1.shtml
https://epdf.pub/101-tips-for-graduates-a-code-of-conduct-for-success-and-happiness-in-your-profe.html
https://www.researchgate.net/publication/225914248_Environmental_Respect_Ethics_or_Simply_Business_A_Study_in_the_Small_and_Medium_Enterprise_SME_Context
https://i-sight.com/resources/18-of-the-best-code-of-conduct-examples


Diverzita představuje stav, kdy se na něčem podílí různé typy věcí či lidí. 
Diverzitu lze dělit na etnickou, jazykovou, náboženskou, věkovou, 
genderovou či sexuální.  

Organizace musí reflektovat vnější prostředí, aby nedošlo k 
neuspořádanosti. Čím různorodější je společnost, tím různorodější by měla 
být i organizace (Block & Noumair, 2017). Avšak organizace často nejsou 
různorodými skupinami. 

Sekce 2 - Část 2 – Pochopení/zvládání odlišností 

Zaměřte se na společenskou přijatelnost 

Klíčové slovo: 

Diverzita  
Různorodost, stav, kdy se na 

něčem podílejí různé typy věcí 

či lidí; škála odlišných věcí a 

lidí 

35 

Společenskou přijatelnost 

výzkumníci definují jako 

„psychologické začlenění menšin 

jako členů skupiny” a „přítomnost 

jednotného ducha v organizaci“ 
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Pravidlo zastoupení je základní podmínkou pro organizaci i vnější prostředí 

(Block & Noumair, 2017). Prostředí, které je různorodé, navíc přispívá ke 

zlepšování sebe sama (Darrah-Okike, Harvey, & Fong, 2019).  

 

Pokud žijete s lidmi, kteří mají jiné kulturní zázemí, pak to přispívá nejen k 

většímu pochopení, ale zároveň to zvyšuje produktivitu a soudržnost 

skupiny (Chen & Hamilton, 2015). 

Pravidlo zastoupení 

36 

Studie  prokázaly, že narážení na 

skleněný strop –což zahrnuje i pracující 

ženy, které se nikdy nedostanou na 

manažerské pozice, i jiné prostředky se 

uplatňují poměrně často, a tak se vytváří 

iluze různorodosti. „Avšak, aby bylo na 

organizaci pohlíženo jako na 

různorodou, musí ji menšinové okolí 

vidět nejen jako organizaci 

zaměstnávající velké množství 

zaměstnanců z menšin, ale také jako 

organizaci, která těmto menšinovým 

zaměstnancům umožňuje dosáhnout na 

vedoucí pozice v organizaci” (Unzueta & 

Binning, 2012). 
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Existují dva typy diverzity: 

multikulturalismus, který se snaží o co 

největší zastoupení všech skupin ve 

společnosti, a barvoslepý přístup, což 

je koncept, kdy se všichni lidé považují 

za sobě rovné, nebere se ohled na 

rasu, ze které pocházejí. Avšak i když 

barvoslepý přístup vypadá jako 

nediskriminační, lidem jiných barev pleti 

a příslušníkům jiných menšin 

neprospívá (Unzueta & Binning, 2012), 

v podstatě lze říct, že myšlenka 

barvosleposti  pouze zakrývá existenci 

rasismu a diskriminace. Z toho důvodu 

menšiny s konceptem barvoslepého 

přístupu nesouhlasí a preferují vůči 
němu multikulturalismus. 

37 

Pokud se dosáhne početní či hierarchické diverzity, pak nelze na 

takové organizace pohlížet jako na různorodé, aniž by zároveň 

zaručovaly společenské přijetí. Zejména v případě institucí, které 

jsou dominovány majoritou, je takového přijetí složité dosáhnout a 

může trvat dlouho, než instituce takovou různorodost vnitřně přijme.  
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Přijetí ze strany společnosti vědci definují jako 

„psychologické zahrnutí menšin mezi členy skupiny“ a 

“atmosféru jednoty v organizaci, která je tvořena vírou v 

rovnost a vzájemnou interakcí mezi členy skupiny, kterou 

podporují i pravidla ve skupině a pociťují ji majoritní i 

minoritní členové společnosti” (Chen & Hamilton, 2015).  

 

Psychologické přijetí je hodno pozornosti, protože i když je 

zastoupení zajištěno správně, pak politika či kultura (nebo 

obojí) nemusí menšinám umožňovat cítit se přijímanými a 

ani majorita nemusí toto považovat za nutné. Z tohoto 

důvodu musí být přítomnost menšin na všech úrovních 

zajišťována na každodenní bázi a takové přijetí musí být 

zcela rovnocenné. 

Společenské přijetí 
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Shrnutí 

podmínek 

zdravého a 

různorodého 

prostředí: 

 

Zajištění početní i 

hierarchické 

diverzity; menšiny 

musí mít možnost 

posunovat se v 

hierarchii organizací 
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Diverzita může být etnická, jazyková, 

náboženská, věková, genderová i 

sexuální.  

How to get serious about diversity and 

inclusion in the workplace (Jak 

skutečně zajistit diverzitu a inkluzi na 

pracovišti) 

Click here   

Are diverse companies 

really more innovative? 

(Jsou různorodé 

společnosti 

inovativnější?) 

Click here 

Tolerance & diversity  

(Tolerance a diverzita) 

 Click here 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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All that we share 

Cick here You not alone 

 (Nejste sami) 

Click here   

Access is not Inclusion 

(Přístup neznamená 

inkluzi) 

Click here  

Culturally intelligent 

(Kulturní inteligence) 

Click here 

Don’t put people  

In box 

(Neškatulkujte 

lidi) Click here 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvdHqS3ryw0
https://www.youtube.com/watch?v=kvdHqS3ryw0
https://www.youtube.com/watch?v=kvdHqS3ryw0
https://www.youtube.com/watch?v=lPtPG2lAmm4
https://www.youtube.com/watch?v=lPtPG2lAmm4
https://www.youtube.com/watch?v=3AQ7yC5jQ28
https://www.youtube.com/watch?v=3AQ7yC5jQ28
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-
https://metoomvmt.org/
https://metoomvmt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zP3LaAYzA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=x2C7Mfft9OY&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=x2C7Mfft9OY&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=j7w2Gv7ueOc


Praktická cvičení 

              
Sekce         2 
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Cvičení 

42 

Své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 
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Prosím, určete, co je sdělení faktu a co názoru. Modrou barvu použijte pro “fakta”,  

oranžovou pro “názor.”  

Karetní hra Fakt/Názor 

Ćína je 

nejlidnatější 

zemí světa. 

Američané jsou 

přátelští. 

  

Utah je jeden 

ze států 

Spojených 

států 

amerických. 

  

Dnes je krásně.  

  

Ženy jsou 

lepšími učiteli 

než muži. 

Judaismus je 

náboženství. 

  

Nejvíce lidí v 

Africe žije v 

městských 

oblastech. 

  

Mount Everest je 

nejvyšší horou 

světa. 

  

Některé zrzky 

jsou zuřivé. 

  

Vozíčkáři se litují. 

  

Někteří bohatí 

lidé jsou 

namyšlení. 

  

Muži jsou 

obvykle vyšší 

než ženy 

Američané milují 

hranolky. 

  

Bezdomovci jsou 

líní. 

  

Tohle je ta 

nejlepší škola 

ve městě. 

  

Nil je nejdelší řeka 

na světě. 

  

Lidi, kteří mají 

přízvuk, 

nejsou chytří. 

  

Slunce 

vychází každý 

den. 

  

Spojené státy 

americké jsou 

nejbohatší zemí 

světa. 

Ve Spojených 

státech 

amerických je 

více zemědělské 

půdy než v 

jakékoli jiné zemi 

na světě. 

Někteří chlapci 

jsou dobří ve 

sportu. 

Většina lidí, kteří 

žijí v Hondurasu, 

není šťastná. 

Dívky jsou 

chytřejší než 

chlapci. 

Svět je lepším 

místem pro 

život než byl 

před sto lety.. 

  

Fakta Názory 

1. Pokud si nejste jistí, zda je něco fakt, co můžete dělat? 

2. Proč je důležité vědět, zda je něco fakt nebo názor? 

*Použijte následující otázky, abyste zjistili, že chápou rozdíl mezi názorem a faktem. 

3. Jak se cítíte, když zjistíte, že nevíte správnou odpověď? 

Sekce         2 

 



„Nikdy není pozdě na tom, abyste se zbavili svých 

předsudků” 

(Henry David Thoreau) 

 

“Meyer shrnuje svá pravidla cti následovně "(1) Dojdi tam, 

(2) Pilně pracuj. (3) Buď laskavý. (4) Vždy jednej čestně.” 

(Adam Grant) 

 

Je čas, aby rodiče co nejdříve děti naučili, že krása i síla 

spočívají v odlišnostech. 

(Maya Angelou) 

 

Křesťan, žid, muslim, šaman, zoroastrián, kámen, hlína, 

hora či řeka, ve všem je tajemno, jsou jedinečné a není 

třeba je hodnotit. 

(Rumi) 

 

Síla je v odlišnostech, ne v podobnostech. 

(Stephen R. Covey) 

 

Diverzita je kouzlo. Je prvním projevem, prvopočátkem 

rozlišování věcí a vlastní identity. Čím větší je různorodost, 

tím více je to dokonalé.      

(Thomas Berry) 

 

  WISED – INSPIRACE 
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Část 3 
Řízení mezilidských vztahů v sociálních podnicích 

• Zjistit, co je a není tolerance, a dále ji posilovat 

• Pochopit, proč je nezbytná 

• Zjistit její vliv na podnikatelské prostředí 

• Dozvědět se o možnostech vyjednávání 

• Dozvědět se, jak to udělat, aby byly spokojené obě strany 

• Pochopit , co je empatie 

• Zjistit, co dobrého může empatie přinést 

• Objevit vztah mezi empatií a diverzitou 

• Pochopit, proč je empatie nezbytná 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Posilování tolerance str. 45 

Zásadní význam tolerance str. 46 

Odkazy str. 48 

 

Oddíl 2 - Vyjednávání str. 49 

Různá chápání etiky str. 51 

Odkazy  str. 52 

 

Oddíl 3 – Empatie – chápání pocitů druhého str. 53 

Diskriminace str. 54 

Empatie str. 55 

Odkazy str. 56 

 

Praktická cvičení str. 67 

Inspirace str. 61 
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I když se definice mohou lišit a někdy mohou být i protikladné, nejpřijímanější definicí 

tolerance je zejména „ochota akceptovat chování a názory, které se liší od vašich 

vlastních, i když s nimi nesouhlasíte.  

Stejně jako diverzita, i tolerance zahrnuje různé aspekty, ať už etnické, lingvistické, 

náboženské, věkové, nebo týkající se pohlaví či sexuální orientace. “Tolerance je 

popisována jako základní princip liberalismu, teoreticky pak zaštiťuje svobodu myšlení 

jednotlivce, jeho hodnoty a způsob života – umožňuje jednotlivci žít v souladu s 

ostatními a zaručuje svobodu pro všechny a snímá z nich otěže státu (Al Zu’abi, 2018)”.  

 

 

Sekce 3 - Část 1 – Posilování tolerance 

Zaměřte se na posilování tolerance 

45 

Klíčové slovo: 

Tolerance  
Ochota akceptovat chování a 

názory, které se liší od 

vlastních, i když s nimi 

nesouhlasíte 

Tolerance je nezbytná v 

jakékoli skupině lidí. 
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Zásadní význam tolerance 

46 

Tolerance je základní nezbytností v jakékoli komunitě. Ať už se jedná o 

sousedství, město, podnik nebo stát, má nedostatek tolerance hluboký vliv na celý 

systém. Tolerance je základem jakékoli liberální teorie (Al Zu’abi, 2018), tolerance 

představuje svobodu pro jakéhokoli člena společnosti nebo organizace.  

„Tolerance zaručuje svobodu svědomí a náboženství, rovnost práv a příležitostí, 

což zahrnuje i náboženství. Dále je zárukou proti diskriminaci, politickému nátlaku 

či násilí, zamezuje omezení práv v důsledku ideologického nebo náboženského 

přesvědčení. Jedná se o respektování práva ostatních lidí na vlastní pohled na 

svět, vlastní víru a myšlenky.“ (Gulnara, Meiramgul, Galiya, Aigul, & Gulsara, 

2019).  

 

Tolerance směřuje k demokracii, protože je cestou k pokojné a rovnostářské 

společnosti. Je podmínkou klidného soužití a smysluplného dialogu mezi různými 

etniky.  

O toleranci se můžeme bavit neustále a přesto nemusíme být tolerantní 

dostatečně nebo taky vůbec (Al Zu’abi, 2018). Nedostatek tolerance vede u lidí k 

destrukčním projevům, jako je porušování svobod, extremismus, diskriminace, 

rozklad společnosti, vyloučení minorit, či jejich odsun na okraj společnosti. Tyto 

problémy lze eliminovat prostřednictvím tolerance. 

 

Tolerance není něčím, co se zčistajasna objeví, je třeba ji budovat. Pro budování 

tolerance je zapotřebí, aby každý přispěl svou měrou ke vzájemnému souznění a 

nezaměřoval se na rozdíly. Pro budování a upevnění tolerance je třeba zvolit 

určité principy.  

  

Jedním z prostředků přispívajících k budování tolerance je vyhnutí se šíření  

manipulativních a nepodložených zpráv (Eko & Putranto, 2019). V některých 

společnostech mohou jisté typy zpráv diskriminovat etnika, náboženské menšiny 

či imigranty za účelem posílení vlastní pozice. Takovéto zprávy mohou narušovat 

toleranci a ničit svobodu v rámci daného společenství – ať už se jedná o 

sousedství, město, pracoviště nebo stát. Pro budování tolerance je nezbytné 

naučit se mediální gramotnosti. 
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Konflikty jsou nevyhnutelné. Avšak v jejich průběhu i po nich je nezbytná 

tolerance a klid, jsou důležitější než vyjednávání. A to z toho důvodu, že 

vyjednávání samotné nemá velký potenciál, pokud obě strany nejsou ochotné si 

odpustit (Eko & Putranto, 2019). V případě mnohonárodnostních komunit vlády 

doporučují udržovat povědomí o toleranci.  

 

Jiná definice tolerance zní: „Nechte lidi dělat chyby. Tím, že dělají chyby, sami 

rostou a zlepšují se, jak v práci samotné, tak i ve způsobu myšlení. Právě takto se 

lidé učí, jak chyby nedělat. Pokud zaměstnance nenecháte dělat chyby, budou se 

cítit stresováni, frustrováni a rozzlobení. 

 

Růst a zlepšování se prostřednictvím tolerance má výsledky na dvou úrovních – 

osobní i organizační. V osobní rovině omezuje tolerance stres a pomáhá 

jednotlivci zůstat zdravý a klidný. Díky ní můžeme snadněji pracovat s jinými lidmi. 

Osoba, která se necítí omezována bude radostnější a pro organizaci užitečnější. 

 

Na úrovni organizace je pro pracovní prostředí nejpřínosnější harmonie a v 

ideálním případě neexistence konfliktů. Pokud se lidé cítí být tolerováni, tak se cítí 

být součástí organizace. S klesajícím množstvím stresu klesá i množství konfliktů. 

Pokud jsou lidé ve stresu, vybíjí si to na spolupracovnících. Stres se šiří velice 

snadno, ale stejně tak i radost a uvolnění. Spokojenost pracovníka se odrazí na 

pracovním prostředí i celkovém chodu organizace. Takže se stoupající mírou 

efektivní tolerance stoupá i kvalita pracovního prostředí.  
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Pro budování tolerance, musí každý přispět k 

harmonii, a nezaměřovat se na rozdíly. 

To find what you love, think of your 

tolerance for risk (Abyste zjistili, co 

milujete, uveďte svou toleranci do 

ohrožení) click here  

 

Tolerance is not a moral 

precept (Tolerance není 

morálním příkazem) Click 

here  

Patience and tolerance (Trpělivost a 

tolerance) click here 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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Why tolerance and 

acceptance are good things 

(Proč jsou přijetí a tolerance 

dobré) click here    

How to Be Tolerant of Others 

(Jak být tolerantní k ostatním) 

Click here 

For more tolerance, we 

need more...Tourism? 

(Pro větší toleranci 

potřebujeme více … 

turismu?) Click here 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://forge.medium.com/to-find-what-you-love-think-of-your-tolerance-for-risk-a1d79f5edcd
https://extranewsfeed.com/tolerance-is-not-a-moral-precept-1af7007d6376
https://extranewsfeed.com/tolerance-is-not-a-moral-precept-1af7007d6376
https://www.youtube.com/watch?v=MmUPlCRdXzI
https://medium.com/@Allen_Faulton/why-tolerance-and-acceptance-are-good-things-8d0c387d70f
https://www.wikihow.com/Be-Tolerant-of-Others
https://www.youtube.com/watch?v=TVtgb153S6I


Vyjednávání představuje proces, kdy se dvě strany s odlišnými potřebami snaží 

dosáhnout dohody na věci společného zájmu. Běžně je nutné, aby na pracovišti byla 

uplatňována aspoň minimální úroveň tolerance. Usnadňuje pracovní vztahy a zmírňuje 

napětí v organizaci. Pokud nějaké prostředí postrádá toleranci, pak nastupuje 

vyjednávání. Lidé někdy vyjednávají, aby získali pro sebe, co mohou. I když cílem 

vyjednávání je dosažení nějakého středobodu, který uspokojí obě strany, některým 

lidem jde pouze o uspokojení vlastních zájmů. Proto někdy jednají neeticky.  

Etika je součástí vyjednávání, ale moc často se o ní nemluví. Aby byla dodržována, je 

zapotřebí důvěry. Jakýkoli podvod ji narušuje a zabrání možné shodě. 

Sekce 3 - Část 2 - Vyjednávání 

Zaměřte se na skutečnost, že součástí vyjednávání je etika 

49 

Klíčové slovo: 

Vyjednávání  
Představuje proces, kdy se 

dvě strany s odlišnými 

potřebami snaží dosáhnout 

shody na věci společného 

zájmu 

Kreativní řešení , které 

umožňuje oběma stranám 

získat to, co chtějí, přičemž 

vyjednavači pracují k jejich 

spokojenosti a celé 

vyjednávání je etické. 
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Je známo, že neexistuje jen jeden výklad etiky. Ani vědci se na definici 

neshodují. Ale shodují se aspoň na jednom, podvod je neetický. I když pohled 

na to, kdo je dobrý a kdo zlý je různý, etika říká, že v rámci vyjednávání není 

jakýkoli podvod přípustný (Gunia, 2019).  

Mnoho lidí si myslí, že chovat se zcela eticky není možné. Takže se o to ani 

nesnaží. Proto často při vyjednávání dochází k podvodům (Gunia, 2019). Je 

třeba zdůraznit, že ne všichni vyjednavači jednají neeticky a také ne každé 

vyjednávání vyžaduje neetické jednání (Gunia, 2019). K neetickému jednání 

dochází úmyslně i neúmyslně (Rees, Tenbrunsel, & Bazerman, 2019). Někdo 

prostě může zapomenout o něčem se zmínit v rámci ohnivé debaty. Ale 

každopádně je zapotřebí klást na etiku při vyjednávání důraz. 

Dle odborníků existuje mnoho motivů pro neetické jednání, v závislosti na 

místě a času, ale lidé, kteří mají vysoké morální hodnoty, přirozeně tíhnou k 

etickému vyjednávání (Gunia, 2019).  

I když jsme každý jiný, tak abychom vyjednávali eticky, existují určitá 

pravidla.  

Je třeba zajistit, aby se vyjednávající strany vzájemně poznaly, také je 

zapotřebí dobře vybrat místo pro vyjednávání. Vyjednávání se nemá 

uspěchat, oběma stranám se musí dát čas, aby si zvykly na prostředí i jedna 

na druhou. 

Kromě toho musí být vyjednavači 

nakloněni vyjednávání už před 

jeho započetím. Během 

vyjednávání samotného, pak musí 

být nakloněni myšlence 20/80. 

Teorie 20/80 či 80/20 odkazuje na 

to, co chtějí, čeho dosáhnou a 

čeho se bude třeba vzdát. Pokud 

jedna osoba chce 100 věci, pak 

na konci dne nemůže mít všech 

těchto sto věcí. Může získat 80% 

toho, co chtěla a zbytek 

představuje to, čeho by se měla 

vzdát. 
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Různá chápání etiky 
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Někdy mohou být vyjednavači příliš tvrdohlaví na to, aby se něčeho vzdali. 

Pak je třeba zapojit kreativní myšlení. A zvolit takové kreativní řešení, aby 

obě strany dosáhli toho, co je pro ně nezbytné, a přitom jednání probíhalo 

eticky.  

Pokud mají vyjednavači všechny informace, pak musí vědět, že je zapotřebí 

hovořit pouze o těch nejdůležitějších tématech. Pokud začnou zabíhat do 

detailů, pak druhá strana přestává věřit v možnost dohody. Jelikož je 

zapotřebí vzdát se některých požadavků, tak pokud se nezabíhá do detailů, 

je vyjednávání snazší. 
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Vyjednávání se nezahajuje ihned, 

obě strany musí dostat příležitost 

zvyknout si na dané prostředí  a 

jedna na druhou. 

To see what a good negotiation can 

help (Jak může pomoci správné 

vyjednávání) Click here 

The gentle art of 

negotiating (Jemné 

umění vyjednávání) click 

here 

The Art of negotiation (Umění 

vyjednávání) Click here 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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The greatest negotiation tactics I’ve 

ever seen: in practice (Nejlepší 

vyjednávací taktika v praxi) Click 

here 

How to negotiate the deal 

of your life (Jak vyjednat 

obchod vašeho života) 

click here 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://www.imdb.com/title/tt0050083/
https://medium.com/the-mission/the-gentle-art-of-negotiating-and-how-to-do-exceptionally-well-9cf4717270a
https://medium.com/the-mission/the-gentle-art-of-negotiating-and-how-to-do-exceptionally-well-9cf4717270a
https://medium.com/@eisabai/the-art-of-negotiation-7ba85bc47b8
https://medium.com/@danstern/the-greatest-negotiation-tactics-ive-ever-seen-in-practice-6822b8ab236d
https://medium.com/@danstern/the-greatest-negotiation-tactics-ive-ever-seen-in-practice-6822b8ab236d
https://medium.com/swlh/how-to-negotiate-the-deal-of-your-life-4b0d7f2b1487


Ženská fóra deníku The Economic Times 2019 poukázala na to, že hnutí #MeToo 

mělo ohromný vliv na pracovní prostředí a ženy se domnívají, že je to díky tomu, že 

vzrostla empatie. Toto hnutí pomohlo lidem pochopit, co je obtěžování, jak často se 

děje a jak moc je považováno za normální chování. Tato empatie zároveň ovlivnila 

myšlení lidí v tom směru, že by si měla být obě pohlaví rovna ("ET ženské fórum: 

#MeToo vyvolalo empatii a způsobilo změnu na pracovištích“, 2019). 

Diverzita spočívá v tom, že zaměstnáte lidi z různých prostředí, ale zároveň je 

pracoviště inkluzivní a společensky přijímající, je nezbytná empatie („ We can build an 

inclusive workplace, and it starts with empathy - Je možné vytvořit inkluzivní 

pracoviště, k tomu je zapotřebí empatie." 2019)  

Pro ty, kteří diskriminaci nikdy nezažili, není snadné nacházet řešení toho, co si jen 

představují. Diskriminace ale skutečně existuje a abychom jí zabránili, musíme 

komunikovat s těmi, kteří ji zažili. “Nestačí se zaměřit na to, o čem si myslíte, že je 

vhodné, musíte se vžít do pocitů jiných a opravdu se zamyslet nad tím, co cítí” („ We 

can build an inclusive workplace, and it starts with empathy - Je možné vytvořit 

inkluzivní pracoviště, k tomu je zapotřebí empatie." 2019) 

Je zapotřebí, aby lidi uměli komunikovat a nepředjímali věci v životech jiných, aniž by 

je sami zažili. Pro vzájemné pochopení obou stran je nezbytné sdílení zkušeností a 

pocitů. Pokud se takto vzájemně sdílí, pak je možné propojit celé pracoviště i osobní 

život. Přispívá to k harmonii na pracovišti. 

 

Sekce 3 - Část 3 – Empatie – chápání pocitů druhého 

Zaměřte se na to, že empatie je důležitá pro mezilidské vztahy 
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Klíčové slovo: 

Empatie 
Představuje schopnost 

ztotožnit se s jednáním a 

chápáním jiných lidí 

 

Je třeba pochopit napříč 

rasami či pohlavím, co 

představuje obtěžování. 

Musíme se zamyslet, co 

znamená pro druhé. 
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Diskriminace 
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Řešením diskriminace je empatie, v rámci které vzrůstá i vzájemná péče a 

pomoc. Jsou tak propojené, že se často empatie a péče pokládá za jeden 

pojem (Hess, Strobel, & Pan, 2016). Podle průzkumů, “větší zapojení 

empatie a péče je vhodným doplňkem pro zapojení komunity partnerů, 

snahu o sociální rovnost, činění etických rozhodnutí i efektivní komunikaci” 

(Hess et al., 2016). Napomáhá rozvoji širšího sociálního povědomí o 

„nápomocných“ a „humanitárních“ aspektech profese” (Hess et al., 2016).  

Empatie je zapotřebí i ve chvílích, kdy udělujete například titul 

„Zaměstnanec měsíce“. Občas se objeví závist.  Závist  představuje “pocit 

nedostatečnosti, nepřátelství a nelibosti, ke kterému dochází kvůli 

srovnávání se s jinými. A důsledkem závisti je pak snaha zničit objekt, 

kterému je záviděno”  (Ganegoda & Bordia, 2019). I zde je zapotřebí 

empatie. 
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Empatie je schopnost sdílet pocity a 

zkušenosti jiných tak, že si dokážeme 

představit, jak by nám bylo v takové 

situaci. To se týká pozitivních i 

negativních situací. Pozitivní empatie se 

týká jedinců, kteří získávají pocit štěstí 

prostřednictvím pomoci jiným lidem, 

kteří mají problémy, Říká se tomu také 

empatická radost, která ovšem má 

původ v utrpení a ne radosti  jiných.” 

(Ganegoda & Bordia, 2019).  

Ale empatie sama radostí není. Radost 

zažíváte díky sobě samému, pozitivní 

empatie je silně navázaná na pocity 

jiných. Pozitivní empatii není možné 

zaměňovat ani se soucítěním. Liší se ve 

spouštěcím momentu – soucítění je 

založeno na negativní zkušenosti 

někoho jiného, zatímco pozitivní 

empatie je založena na pozitivních 

zkušenostech  jiných.  

Díky empatii se vědomě vžíváte do pozice jiného člověka (Ganegoda & Bordia, 

2019). Není dobré být pouhým svědkem toho, jak jiný trpí, je vhodné se opravdu 

zamyslet nad jejich pocity. Tím se vytváří jakási harmonie a zamezuje se budoucím 

konfliktům.  

Empatie má také potenciál zamezit nebo omezit silně narůstající množství šikany 

na pracovištích. Nad vztahy na pracovišti je třeba zamyslet se komplexně, protože 

ti, kteří šikanují, jsou často sami šikanováni nadřízenými. Pokud mají lidé 

dostatečnou emoční kapacitu, pak se vžívají do pocitů druhých a právě tito jedinci 

se méně často podílejí na agresivním chování vůči druhým (García-Ayala, 

Rodríguez-Muñoz, Antino, Ayllón, & Moreno, 2014).  

Pokud nelze dosáhnout empatie a lidé jsou stresováni a frustrováni, je třeba, aby se 

lidi naučili zvládat stres. 

Empatie  
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Empatie může přispět k harmonii na 

pracovišti a zamezit možným 

budoucím konfliktům. 

Empathy is powerful. Make it a daily 

habit (Empatie je mocná, řiďte se jí 

každý den) click here 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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Empathy is a skill (Empatie patří 

mezi dovednosti) 

Click here 

What is empathetic listening? (Co je 

empatické naslouchání?) 

Click here Empathy is Not a Tool. 

It’s a Lifestyle (Empatie 

není nástroj, je to životní 

styl) 

Click here 

Start emphathy (Začněte být 

empatičtí) click here 
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://medium.com/@coreytponder/empathy-is-powerful-make-it-a-daily-habit-84e0119d998b
https://medium.com/swlh/develop-your-empathy-7d57999bda9b
https://medium.com/swlh/develop-your-empathy-7d57999bda9b
https://medium.com/we-learn-we-grow/what-is-empathic-listening-34a164f572a0
https://medium.springboard.com/empathy-is-not-a-tool-its-a-lifestyle-84197264f827
https://startempathy.org/resources/online-course/


Praktická cvičení 

              
Sekce         3 
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A své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 

Toleranci budujeme prostřednictvím 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  

Pravda nebo Nepravda 

 

Použijte zelenou barvu pro pravdu a červenou pro nepravdu  

 

☐ Tolerance znamená nechat lidi dělat chyby 

☐ Tolerance je něco, co se objeví zčistajasna, nelze ji vybudovat 

☐ Tolerance na osobní úrovni redukuje stres a přispívá ke zdraví a klidu 

jedince 

☐ Tolerance na úrovni organizace nejvíce přispívá k harmonickému 

prostředí a případně i absenci konfliktů 

☐ Pokud jste v práci tolerantní, pak jste slabí, a tolerovaní lidé snižují 

výkon na pracovišti 

☐ Větší tolerance znamená, že pracoviště a celá organizace jsou 

přívětivější 

☐ Toleranci budujeme tím, že se vyhýbáme manipulativním a 

nepodloženým zprávám 

☐ Nedostatek tolerance u lidí vyvolává destrukční projevy, jako je 

omezování svobod, extrémismus, diskriminace, rozklad společnosti, 

vyloučení a odstavení menšin 

☐ Tolerance představuje péči o lidi  

Sekce         3 
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Své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 

Etika je součástí vyjednávání  
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Je níže uvedené správné? 

Dle výzkumu, i když existuje mnoho důvodů pro neetické chování – v závislosti 

na místě a čase – lidé s vysokými morálními hodnotami obvykle jednají eticky. 

V průběhu vyjednávání musí být vyjednavači připraveni na myšlenku 20/80. 

Teorie 20/80 nebo 80/20 odkazuje na to, co chtějí, čeho dosáhnou a čeho se 

musí vzdát. Pokud jeden člověk chce dosáhnout 100 věcí, pak nemůže 

očekávat, že všech sto získá. Mohou získat 80% toho, co chtějí, ale zbytku se 

budou muset vzdát. 

Sekce         3 
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Své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 

Aktivní naslouchání na pracovišti 
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Nezbytný počet lidí: 2 

Potřebný čas: 10–15 minut 

Jak cvičit: Každý člen skupiny si vybere téma, o kterém je schopný hovořit.   

 

Příklady:  

 Co jste dělali o víkendu 

 Skvělá restaurace, kterou jste navštívili 

 Podcast, který jste nedávno poslouchali 

 Něco legračního, co udělalo vaše dítě 

 

Po tom, co si vyberou téma, rozdělte skupinu na dvojice a ty od sebe odstoupí. 

První člen dvojice začne mluvit na dané téma.  

Druhý člen dvojice musí pozorně naslouchat  a čas od času druhého z dvojice 

zastavit a svými slovy zopakovat, co ten druhý právě řekl nebo se na něco zeptat.  

Pokud použijeme příklad s podcastem, pojďme si představit, že první člověk z 

dvojice vypráví o tom, jak se moderátor a host ve vysílání pohádali:  

 

“Takže on se zvedl a odešel? Jen tak ?” 

Pokud je to vhodné, měl by druhý z dvojice  požádat prvního o více informací.  

“Fakt. A co moderátor říkal?”  

Když první z dvojice dovypráví příběh, vymění si role. Po skončení by oba měli být 

schopni převyprávět příběh toho druhého.  

Jak to funguje: V rámci tohoto cvičení se ten druhý stává aktivním účastníkem 

příběhu. Tím dá druhé osobě najevo, že poslouchal a zajímá se o to, co ten druhý 

říká. Výsledkem je nejen konverzace na hlubší úrovni, ve které se orientují oba 

účastníci, ale taky se buduje důvěra mezi těmito dvěma. 

Někdo na nás mluví, a my nechtěně přestaneme poslouchat. Není to tím, že to, 

co nám ten člověk vykládá, není důležité nebo nás to nezajímá. Někdy prostě 

musíme zaměřit naši pozornost cíleně. A to se právě jedná o aktivní naslouchání 

– musíte se přinutit poslouchat, co ta osoba říká a být v konverzaci proaktivní, 

tedy aktivně se jí účastnit. Následující interaktivní cvičení by mělo zlepšit aktivní 

schopnost naslouchání.  
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https://www.ringcentral.com/us/en/blog/empathy-exercises/
https://www.ringcentral.com/us/en/blog/empathy-exercises/
https://www.ringcentral.com/us/en/blog/empathy-exercises/


Když lidi mluví, pozorně naslouchejte. Většina lidí nikdy 

nenaslouchá. 

(Ernest Hemingway) 

 

Každé vyjednávání je jedinečné, stejně jako každý fotbalový 

nebo basketbalový zápas. (Steve Gates) 

 

Pokud usilujeme o praktikování tolerance, pak je náš 

nepřítel naším nejlepším učitelem. 

(Dalajláma) 

 

Lidem můžete porozumět pouze tehdy, pokud se stanou 

vaší součástí. 

(John Steinbeck) 

 

Opakem vzteku není klid, ale empatie. 

 (Mehmet Oz) 
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Část 4 

Řešení problémů a rozhodování v 

sociálních podnicích 

• Identifikovat problémy 

• Pochopit, že je lze řešit racionálně 

• Pochopit koncepci řešení problémů 

• Pochopit vědecký přístup k řešení problémů 

• Zjistit, co znamená rozhodovat 

• Naučit se, jak rozhodovat v rámci organizace 

• Naučit se, co je nejdůležitější při rozhodování 

• Plně pochopit proces rozhodování 

C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Řešení problémů str. 63 

Postup při řešení problémů str. 64 

 

Oddíl 2 – Rozhodování str. 67 

Spoluúčast na rozhodování str. 68 

Efektivita str. 69 

Odkazy str. 70 

 

Praktická cvičení str. 71 

Inspirace str. 77 

Zdroje str. 78 
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V jakémkoli podnikání se problémy, které stojí v cestě cíli tohoto podnikání, řeší 

prostřednictvím metody pro řešení problémů. Vědecky ověřená metoda řešení 

problémů vyžaduje soustředění a cílevědomost. Také je zapotřebí shromáždit dostupné 

informace, aby byl problém správně definován.  

Po tomto shromažďování a soustředění je dalším krokem snaha o nalezení možných 

způsobů řešení a jejich vzájemné srovnání. Pak je zapotřebí učinit rozhodnutí a 

vyhodnotit jeho dopady. 

 

 

Sekce 4 - Část 1 – Řešení problémů 

Zaměřte se na  skutečnost, že řešení problémů je systematický proces  

63 

Klíčové slovo: 

Problém 
Představuje osobu, situaci 

nebo věc, kterým je 

zapotřebí věnovat pozornost 

a je třeba se s nimi nějak 

vyrovnat či je řešit. 

Během řešení problémů je důležité 

shromažďovat vědecké informace, 

zbavovat se nejistoty a vnímat 

problém komplexně. 
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Postup při řešení problémů  

64 

Zjistěte, že máte  
problém 

Identifikujte 
problém 

Navrhněte 
alternativní řešení 

Vyberte řešení 

Vyřešte to  

Vyhodnoťte 
výsledek 

a. Zjistěte, že máte problém  

Pokud chcete problém vyřešit, je třeba na něj vůbec přijít a vycítit, že jej 

potřebujete řešit. Pokud nevíme, že nám teče do bot, pak si neuvědomíme, že 

máme jakýkoli problém. A pokud je nám to jedno i po tom, co si problém 

uvědomíme, pak ho nejspíš nepotřebujeme řešit. 

Je otázkou, jak nás problém ohrožuje. Pokud to překročí jisté hranice, pak 

začínáme hledat řešení. To, jak problém řešíme, závisí na daném jedinci. 
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b. Identifikace problému 

Stejně jako nemoc, ani problém nemůžeme řešit, aniž bychom o něm měli 

informace a znali příčiny. Pro diagnostikování problému musíme shromáždit 

informace o jeho rozsahu a příčinách.    

 

c. Hledání řešení 

Při analýze shromážděných údajů můžeme být nakloněni jednomu z 

následujících řešení:  

1) Řešení problému je možné vzdát, protože to shledáme zbytečným, příliš 

složitým nebo si budeme myslet, že se to časem vyřeší samo 

2) Řešení problému lze odložit  tak dlouho, až nebudeme mít jinou možnost než 

problém vyřešit 

3) Je možné, že budeme shromažďovat více informací, protože zjistíme, že 

problém je mnohem větší, než se nám zdálo 

4) Nebo zjistíme, že problém je velice urgentní a musíme jej vyřešit okamžitě  

 

d. Zvolení řešení 

Pokud existuje jen jediné řešení, pak můžeme rozhodování vynechat a přejít 

rovnou k řešení. Někdy o jediném řešení rozhodnou nadřízení. Pokud existuje 

více možností, je třeba vybrat jednu z nich. Po shromáždění dostatečného 

množství informací a zvážení jejich pozitiv a negativ, kdy si dostatečně 

uvědomíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly, je pro nás snadnější učinit rozhodnutí. 

 

e. Vlastní řešení 

Pátým krokem je samotné řešení daného problému. Pokud se jedná o složitější 

problém, je dobré připravit si projekt pro jeho řešení.  

Musíme vzít do úvahy rozsah řešení, prostředí, ve kterém se bude řešit a čas, 

který k tomu bude zapotřebí. Čím abstraktnější je řešení, tím těžší je jeho 

provedení. Řešení musí být uchopitelná a musí být určená k řešení právě 

tohoto problému. Je třeba naplánovat účastníky řešení, důvody, čas, a způsoby 

provedení. Musí se přidělit úkoly. 
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f. Vyhodnocení výsledku 

Poslední krok při řešení problému je důležitý ze dvou důvodů. Lze se vyhnout 
problémům a chybám, kdy jejich vyhodnocení může do budoucna vylepšit takové 
řešení. Čím důkladnější je takové hodnocení, tím důkladnější je i dané řešení. Je 
to přínosné pro řešitele i všechny zaměstnance. Může to vylepšit budoucí práci 
zaměstnanců. 

NEROZHODNOST 
NEJISTOTA 

SLOŽITOST 

NESHODY 

NEBEZPEČÍ 
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Rozhodování je definováno jako výběr, který učiníte po tom, co se zamyslíte nad 

několika možnostmi. Lidé neustále činí v průběhu dne nějaká rozhodnutí– kdy vstát, 

kdy se obléct, jak si vypít ranní kávu, kterým autobusem jet do práce, kam se v něm 

posadit a tak můžeme pokračovat dál a dál. Tato rozhodnutí nejsou v naprosté většině 

životně důležitá, tedy až na výjimky. V každodenním životě činíme spoustu rozhodnutí 

impulzivně. 

Pokud se jedná o podnik nebo pracoviště, zejména u sociálních podniků, pak může být 

rozhodování poněkud složitější. Takové řešení může ovlivnit úplně všechny, včetně 

managementu a všech zaměstnanců. Dle studie je „spoluúčast na rozhodování 

ideálním typem evropského sociálního podniku ” (Ohana, Meyer, & Swaton, 2013). 

 

 

 

Sekce 4 - Část 2 - Rozhodování 

 

Změřte se na efektivitu 

67 

Klíčové slovo: 

Rozhodnutí 
Výběr, který učiníte po tom, 

co se zamyslíte nad několika 

možnostmi 

Lidé neustále činí nějaká 

rozhodnutí, ne všechna jsou velice 

důležitá, v každodenním životě se 

často rozhodujeme impulzivně. 
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Spoluúčast na rozhodování 

 

Spoluúčast znamená, že zainteresujeme příslušné lidi na rozhodování. V 
případě sociálních podniků je toto součástí podnikové kultury. Při takovém 
spolurozhodování nevycházejí myšlenky pouze od vedoucího pracovníka.  

Spoluúčast poskytuje důležitost lidem, kteří pracují v daném oboru a jsou 
seznámeni s předmětem rozhodování. Ti, kteří se tím pracovně zabývají, mají 
také znalosti o každé maličkosti daného problému.  

 

Kromě přínosů, které takové spolurozhodování přináší organizaci, také u 
příslušných jedinců zvyšuje míru spokojenosti s prací. (Ohana et al., 2013) 
Pokud se někdo spoluúčastní na rozhodování, pak se cítí být více zapojeni do 
chodu organizace. Dle výzkumů jsou oddanost a entuziasmus v sociálních 
podnicích důležitější než v jiných podnicích: 

„Zaprvé, zaměstnanci sociálních podniků se více ztotožňují s organizací, pro 
kterou pracují.“ (Ridder & McCandless, 2010). 

„Zadruhé, sociální podniky mají oporu v citovém závazku, který cítí 
zaměstnanci vůči své organizaci.“ (Ohana & Meyer, 2010).  

„A konečně, zaměstnanci neziskových organizací jsou částečně motivováni 
sdílením určitých hodnot.” (Ohana et al., 2013). 

Ale jak rozhodovat? Ti, kteří rozhodují jsou jen lidé s emocemi. Ale v případě 
rozhodování v rámci organizace musí jít emoce stranou. Každou možnost je 
zapotřebí logicky vyhodnotit a pak provést. 
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Efektivita 

Jedním z nejdůležitějších atributů rozhodování je efektivita. Cílem je vybrat to 
nejefektivnější rozhodnutí. Úroveň efektivity se může lišit v místě, čase i 
aktérech, proto je zapotřebí pečlivě zvážit podrobnosti.  

To nás přivádí k nutnosti řádné definice problému. Nedefinované či špatně 
definované problémy nelze řešit. 

Po nalezení několika možných efektivních řešení je zapotřebí tyto možnosti 
srovnat. Je třeba vybrat a uskutečnit to nejefektivnější řešení. Toto je třeba 
aplikovat na jakýkoli problém. 

Proces 
rozhodování 

Definice 
problému 

Hledání 
řešení 

Hodnocení 
alternativních 

řešení 

Výběr 
nejvíce 

efektivního 
řešení 

Vlastní 
rozhodnutí 

Hodnocení 
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Kromě toho, jak je to prospěšné pro organizaci, tato 

spoluúčast na rozhodování zvyšuje u zaměstnanců 

spokojenost s jejich prací. 

How to make better decisions (Jak se 

lépe rozhodovat) 

Click here 

stejná otázka 

různé odpovědi 

70 

Decide to improve your decision-

making (Zlepšete své rozhodování) 

Click here 

THE POWER OF DECISION-MAKING 

(Síla rozhodování) 

Click here 

Effective decision 

making (Efektivní 

rozhodování) 

Click here 

39 books to improve your decision-

making skills (39 knih, které vám 

pomohou činit rozhodnutí) click here  
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V této sekci najdete soubor filmů, krátkých videí, písniček, knih atd., které se nám 

líbily a chceme Vám je doporučit. Odkazy jsou na zdroje v anglickém jazyce. 

https://medium.com/steveglaveski/how-to-make-better-decisions-acf7a2547335
https://medium.com/@tijmenr/decide-to-improve-your-decision-making-9052e65fd91
https://www.youtube.com/watch?v=542qgGgL1s4
https://medium.com/datadriveninvestor/effective-decision-making-95bdef0828f0
https://fs.blog/2015/06/books-on-decision-making/


Praktická cvičení 

              
Sekce         4 
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Cvičení 
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A své názory sdílejte s kolegy 

Odpovězte na otázky 
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Zjistěte, že 
máte problém 

XXXXX 

Navrhněte 
alternativní 

řešení 

XXXXX 

Vyřešte to 

Vyhodnoťte 
výsledek 

Doplňte kroky, které chybí v  Postupu řešení problémů 

Jako v případě jakéhokoli jiného podnikání, je třeba řešit problémy, které 

brání dosažení cíle podnikání, prostřednictvím metody pro řešení problémů. 

Vědecky osvědčený postup řešení problémů vyžaduje jejich identifikaci a 

cílevědomost. Pak je zapotřebí shromáždit potřebné informace.  
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Jedním z nejdůležitějších atributů rozhodování je efektivita. Je třeba 

vybrat to nejúčinnější rozhodnutí. Úroveň této efektivity se může lišit v 

místě, čase i aktérech, vše je třeba pečlivě vyhodnotit.   

Cvičení 

73 

A své názory sdílejte s kolegy. 

Odpovězte na otázky 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  

1. Do prázdných míst doplňte správná slova. 

- Kromě přínosů pro organizaci samotnou také ……….. úroveň spokojenosti s 

prací v osobní rovině.  

- Oddanost a ………….jsou důležitější v sociálních podnicích než jinde.  

- “……………v rozhodování je charakteristická jako ideální typ evropského 

sociálního podniku. 

 

Slova, ze kterých můžete vybírat:  

zvyšuje, výjimky, ambice, spoluúčast, snižuje, , 

zpomalení, zahrnuje, spokojenost,  umírněnost, 

entuziasmus 
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Jaká by dle vás měla 

být pracovní etika? 
 
Jak lze zajistit 

diverzitu? 
 
Jak lze zajistit inkluzi? 
 
Povídejte si s  přáteli: 

Dívám se přehlíživě na 

ty, o kterých si myslím, 

že jinak chápou 

pravidla chování? 

Můžete si položit následující otázky 

Cvičení 

74 

Zeptejte se kolegů: 

Akceptujete  

menšiny pouze v 

rámci  čísel nebo i 

psychologicky? 

 

Jak jste se cítili, 

když vám 

připadalo, že vás 

ostatní netolerují? 

Co můžete udělat, 

aby se to už 

nestalo? 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.3 – Sociální a občanské kompetence  

Sekce         4 

 



Co je podvod? 

 

Co není empatie? 

 

Jak vypadá etické 

vyjednávání? 

 

Jak lze vybudovat 

empatii zevnitř mezi 

kolegy? 

Cvičení 

75 

Co obvykle spíše 

zanedbáváme: 

duševní nebo fyzické 

zdraví? 

 

Jaké jsou příznaky 

stresu? 

Můžete si položit následující otázky 
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Co znamená pojem rozhodnutí? 

 

Jak se rozhodujete? 

 

Jaké jsou kroky při hledání řešení? 

 

Co je prvním krokem při rozhodování? 

 

Jaké techniky vám pomáhají zbavit se 

stresu? Podělte se o ně s kolegy. 

 

Cvičení 

76 

Můžete si položit následující otázky 
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“Dělat chyby je lidské, ale pokud vám guma dojde dřív 

než tužka, pak asi chyb děláte příliš.  

(J. Jenkins) 

 

 

“Kdykoli někde vidíte prosperující podnik, pak je jasné, 

že někdo někdy učinil vynikající rozhodnutí.”  

(Peter F. Drucker) 

 

 

Správně definovaný problém představuje napůl 

vyřešený problém. 

(John Dewey) 

 

 

 

“Nemůžeme své problémy vyřešit na stejné úrovni 

myšlení, s jakou byly vytvořeny.” 

(Albert Einstein) 
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