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„Ať už jste doma, v práci, odpočíváte nebo se bavíte, vaše asertivita rozhodne o tom,
zda dostanete, co chcete, anebo selžete v naplnění vašich vlastních standardů. Tato kniha
vám ukáže, jak být sami sebou a zlepšit svůj život tím, že budete říkat, co je třeba říci.“
David Holdgate
generální ředitel společnosti Satellite Information Services

ení potřeba vyvíjet nátlak, abyste dosáhli toho, co chcete. Existují jednoduché
způsoby, jak se prosadit, které vám přináší tato kniha. Poradí vám a na příkladech ukáže, jak jednat asertivně, vybaví vás praktickými nástroji a technikami
ke zvládnutí celé řady situací v práci i osobním životě a poradí vám, jak:
 získat na pracovišti respekt, který si zasloužíte,
 vyjít s rodinou, přáteli a sousedy a poradit si ve složitých společenských
situacích,
 být sebejistí během prezentací a porad,
 získat plnohodnotné služby od obchodníků, řemeslníků či na úřadech,
 zvládnout nepříjemné chování nebo jednání a vyrovnat se s konflikty,
 vyjít se svým nadřízeným a dokázat říci „ne“,
 udržet si svoji asertivitu a s ní i kvalitní a vyvážený život.

Nenechte se odstrkovat – naučte se, jak se prosadit a vyrovnat se s každou
choulostivou situací s důstojností a sebevědomím.

Je na čase stát si za svým!
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„Nalézt správnou dávku asertivity je klíčové, obzvláště pro vaši kariéru – tato kniha
je povzbuzujícím a praktickým průvodcem, který vám ukáže, jak toho dosáhnout.“
Gary Bullard
generální ředitel společnosti Logica ve Velké Británii
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O autorech
Conrad a Suzanne Pottsovi pracují jako
motivační řečníci, trenéři v oblasti managementu a osobní koučové již více
než dvacet pět let. Objevili se v řadě televizních pořadů a tréninkových videí
spojených s asertivitou, teambuildingem
a vedením.
Během pětadvaceti let pomohli Conrad
a Suzanne doslova tisícům lidí zvýšit si sebevědomí a vést plnější a úspěšnější život.
Vedli kurzy asertivity v různých částech světa, takže pracovali s lidmi z rozmanitých kultur – od Pákistánu po Paříž,
od Sydney po Stockholm, od Moskvy po Manchester.
Conrad a Suzanne zjistili, že základní myšlenky asertivity jsou naprosto
stejně významné v zasedacích místnostech jako v ložnicích.
Oba jsou zakládajícími členy společnosti TeamSkills, sítě konzultantů
v oblasti managementu a vedení, zaměřené na rozvoj individuální i firemní
výjimečnosti.
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Řekli o knize
„Pokud nejste zrovna asertivní, tato kniha vám pomůže. Je to střízlivý, praktický a neobyčejně citlivý průvodce každodenními mezilidskými interakcemi,
s jehož pomocí budete úspěšní – jak na pracovišti, tak mimo něj.“
Profesorka Brenda Gourley
někdejší vicekancléřka a generální ředitelka The Open University
„Tato kniha, napsaná střízlivým a pragmatickým stylem, vám ukáže, že prosadit se správným způsobem vám přinese spokojenější, šťastnější a zdravý život
a také povede k viditelným výsledkům v práci i doma – výborné čtení!“
Simon Cooper
ředitel oddělení organizační efektivity společnosti Informatica
autor knihy Brilantní lídr (Brilliant Leader)
„Každý z nás občas zažije v životě či kariéře špatné období. Velmi se mi líbilo,
jak mi tato kniha připomněla důležitost přípravy na tyto obtížné situace, které
zažíváme v práci i doma.“
Donna Kinnair
držitelka Řádu britského impéria
Hlavní sestra Národní zdravotnické služby v jihovýchodním Londýně
„Ať už jste doma, v práci, odpočíváte nebo se bavíte, vaše asertivita rozhodne
o tom, zda dostanete, co chcete, anebo selžete v naplnění vašich vlastních standardů. Tato kniha vám ukáže, jak být sami sebou a zlepšit svůj život tím, že
budete říkat, co je třeba říci.“
David Holdgate
generální ředitel společnosti Satellite Information Services
„Nalézt správnou dávku asertivity je klíčové, obzvláště pro vaši kariéru – tato
kniha je povzbuzujícím a praktickým průvodcem, který vám ukáže, jak toho
dosáhnout.
Gary Bullard
generální ředitel společnosti Logica ve Velké Británii
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„Výborné čtení pro každého, kdo se chce být asertivnější ve všech oblastech
života.“
Ann Craven
ředitelka dodavatelského řetězce ve společnosti Invensys
„V této knize představili Conrad a Suzanne svoji moudrost, zkušenosti a jedinečný pohled na to, jak zvládnout nejobtížnější oblasti mezilidských interakcí.“
John Varney
generální ředitel společnosti Maximum Clarity
„Praktický a srozumitelný průvodce, který vám ukáže, jak být asertivnější,
a pomůže vám, vašim přátelům, kolegům i rodině zlepšit komunikaci a mít
více ze života.“
Dr. Stela Collins
působí ve společnosti Stellar Learning
zakladatelka The Brain Friendly Learning Group
„Kniha Asertivita – umění být silný v každé situaci přináší otevřené, čestné
a praktické návody, které vám pomohou jasně vyjádřit vaše myšlenky a získat
to, co chcete, pokud na tom skutečně záleží.“
Kevin Davidson
generální ředitel společnosti Maxwell Drummond International
„Tato kniha představuje povzbuzujícího a praktického průvodce přeměnou vašeho života prostřednictvím zvýšení vlastní asertivity.“
Simon Vyvyan
generální ředitel společnosti Industry Media Ltd
„Tato kniha přináší bohatství užitečných praktických rad, které vám pomohou
být asertivnější, efektivnější a mít svůj život pod kontrolou.“
Sally Morris
manažerka ubytování ve společnosti Littlehampton & Rustington Housing
Society
„Přečtěte si tuto knihu a dokážete srovnat i ty nejzatvrzelejší lidi do latě.
Jako manažer potřebujete, aby s vámi byl váš tým na jedné lodi, a vy jste tak
mohli dokončovat vaše projekty – tato kniha vás přivede na správnou cestu
k úspěchu.“
Clive Davies
projektový manažer v oblasti inženýrství a metadat
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Poděkování
Děkujeme všem lidem, kteří se zúčastnili našich kurzů a kteří nám poskytli
příběhy, anekdoty a příklady toho, jak jim asertivita změnila životy. Nechali
jsme se inspirovat pokorou a odvahou lidí, kteří nepřijali status quo a ignorovali věty typu „Tohle nikdy nebude fungovat,“ nebo „Tohle nejde udělat,“
kteří šli a konali, vyjádřili se jasně, čestně a klidně.
Navždy budeme vděční našim asertivním guru, Kenovi a Kate Blackovým, za to, že nám poskytli vzdělání v tom, čemu věřili a co praktikovali.
A nakonec poděkování Sandře Crathern za její cenné vstupy k tématu
zdraví a kvality života.

Úvod
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Úvod
Asertivita je více než jen sada technik – je to způsob, jak být přirozený a získat co možná nejvíce z toho, co život nabízí. Asertivita je založena na pozitivním přístupu ke světlým i stinným stránkám života. Zkrátka se stanete
loutkářem, a nikoli loutkou.
S rostoucími nároky na pracovní i osobní život dnes téměř každý pracuje
pod rostoucím tlakem. Životní změny, jako je stěhování, uzavření sňatku
či úmrtí blízké osoby, mohou tento tlak ještě zvyšovat. Je známo, že nároky
přicházejí z různých zdrojů, a to jak z vnějšího prostředí, tak z našeho nitra,
jako důsledek našich duševních pochodů. Jsme si dobře vědomi toho, jak
nás stav naší mysli může ovlivňovat fyzicky.
Vnitřní tlak často závisí na tom, jak spokojeni jsme sami se sebou, se
svým tělem, s tím, co si myslíme, s rysy své osobnosti, se životními zkušenostmi, s hodnotovým systémem, s pocitem vlastní užitečnosti a smyslu
vlastní existence.
Dovednosti asertivního chování využíváme k dosažení rovnováhy mezi
konkurenčními nároky tím, že se naučíme snížit míru stresu, lépe organizovat svůj čas, být spokojenější s vlastním jednáním a díky tomu vést skutečně
šťastný, zdravý a naplňující život.
Víme, že asertivita vám pomůže vynikat ve všech oblastech vašeho života,
ať už je to život společenský, duchovní, finanční, pracovní či rodinný. To, co
se okolo vás děje, je často odrazem vašeho vlastního jednání. Vaše myšlení
má vliv na okolní události. Myslete negativně, a budete přitahovat negativní
události; buďte asertivní, a sklízejte ovoce tohoto přístupu.
Jako konzultanti specializující se na oblast asertivity více než třicet let
jsme měli možnost vést kurzy asertivity pro programátory po celém světě: v západní Evropě, v nově vznikajících demokratických státech východní
Evropy, v Asii, v jižním Tichomoří a na Středním východě. Pomohli jsme
doslova tisícům lidí postavit se za vlastní názor, a dosáhnout tak většího
bohatství, zdraví a spokojenosti.
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Byli jsme zváni, abychom vedli kurzy asertivity na všech úrovních v rámci organizací, a napomohli tak vzniku firemní kultury založené na lepší
spolupráci.
Stále více jsme přicházeli do styku s řediteli společností a předsedy správních rad, a stali se tak součástí vůdčí síly britského průmyslu, která vedla
k nárůstu počtu žen v představenstvech významných podniků.
Naše úvodní řeč na průmyslových konferencích, firemních setkáních,
vzdělávacích seminářích či charitativních akcích povzbuzovala účastníky
k přehodnocení a zlepšení jejich přístupu k práci a rodině.
V první části této knihy se budeme věnovat charakteristice asertivního
chování a celé řadě nástrojů, které můžete využívat.
Poté v druhé části popíšeme různé skutečné životní situace, se kterými
máte jistě nějaké zkušenosti. Uvedeme asertivní principy popsané v první
části do řady společenských či pracovních situací. Předvedeme, jak můžete
v praxi tyto nástroje asertivního chování využít v daných situacích tak, abyste posílili svoje sebevědomí a dosáhli svého, a zároveň přitom brali ohled
na zájmy ostatních.
Napříč knihou naleznete řadu cvičení, která vám pomohou pochopit vysvětlovanou látku a přinesou vám potěšení z experimentování.
Zaručujeme vám, že čtením této knihy investujete do své budoucnosti.
Děkujeme vám za čas, který jste se rozhodli četbě knihy věnovat, a přejeme
vám spokojený život.
Chopte se dne – cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.
Horacius/Lao-c’



Conrad a Suzanne Pottsovi

První část

+
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E

xistuje řada definic slova asertivita. Lidé pochopitelně často navštěvují
kurzy asertivity proto, aby se naučili lépe prosadit, aby byli silnější.
Z našeho pohledu je ovšem asertivita trochu o něčem jiném:

Asertivita je chování, které vede k dosažení stavu výhra–výhra (win–win), neboli
ke spokojenosti obou stran.

Pokud přijmete asertivní model chování, prosadíte snáze vlastní zájmy, ale
pouze za předpokladu, že si uvědomujete a vezmete v potaz to, co chtějí
ostatní. Toto umožňuje paradox stavu výhra–výhra.
Pokud chcete být úspěšní ve svém osobním životě, kariéře, podnikání
nebo čemkoli, čemu se věnujete, potřebujete být asertivní v komunikaci
a převzít zodpovědnost za svůj život.
Asertivní lidé jsou úspěšní proto, že jsou považováni za přirozené, podle
rčení: „Co vidíte, to dostanete,“ za přímočaré jedince, na které se můžete
spolehnout, že se budou chovat čestně, takže s nimi víte, na čem jste.
Díky asertivnímu chování bude váš život šťastnější a pravděpodobně budete žít déle než lidé, kteří komunikují agresivně nebo jsou pasivní.
Asertivita vám umožňuje vyjádřit vaše potřeby jasně a žádat po ostatních,
aby je vzali na vědomí. Asertivita od vás zároveň vyžaduje, abyste naslouchali ostatním a věnovali pozornost jejich potřebám.
Budete potřebovat řadu nástrojů a zdrojů k tomu, abyste si udrželi své
sebevědomí, cítili se silní a zároveň flexibilní, důvěřovali svým schopnostem
a dělali svoji práci tak, aby vám přinášela uspokojení a potěšení. Musíte si
být vědomi toho, že nejste zajatci okolností a událostí a že můžete pozitivně
ovlivňovat a měnit svět, ve kterém žijete.
Věříme, že asertivní chování vám pomůže dosáhnout tohoto a mnohem
více. Asertivní chování vám pomůže zaměřit se na dosažení toho, co je možné, místo abyste se zaměstnávali pochybnostmi, obavami a myšlenkami
na to, co podle vás možné není.
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Tři způsoby chování
Můžeme se chovat jedním ze tří způsobů:
• agresivně,
• neasertivně (toto chování se někdy nazývá pasivně agresivní),
• asertivně.
My sami nejsme svým chováním, i když jsme tak často popisováni. Nikdo se
nechová výhradně asertivně, agresivně či neasertivně.
Chování jednotlivých lidí se pohybuje mezi těmito třemi rovinami
a pravděpodobnost agresivní či neasertivní reakce roste, pokud jsou lidé
pod tlakem či ve stresu.
Existují situace, ve kterých je obtížnější chovat se asertivně, nebo lidé, se
kterými je těžší asertivně jednat. Vaše schopnost asertivního chování může
selhat v práci, doma či mezi přáteli. Může se to stávat častěji při jednání
s jistým typem lidí, například s autoritami, lidmi, o kterých si myslíte, že
jsou chytřejší nebo schopnější než vy, příbuznými nebo příslušníky opačného pohlaví.
Všechny tři způsoby chování fungují, proto se k nim vracíme a opakujeme je.

1. Agresivní chování
Agresivní chování znamená:
• Domáháte se svých práv způsobem, který omezuje práva druhých.
• Vyjadřujete své myšlenky, pocity a přesvědčení nevhodným způsobem,
i když možná skutečně věříte, že jsou vaše postoje správné.

Agrese vede k posílení vaší pozice na úkor druhých a může být použita k potlačení někoho jiného. Agrese je založena na názoru, že vaše postoje jsou
důležitější než postoje ostatních lidí. Typickými projevy agrese jsou obviňování ostatních lidí nebo vnějších faktorů, pohrdání, nepřátelství, útoky
a povýšenost vůči ostatním.
Agrese je občas chybně zaměňována s asertivním chováním.

