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Zpětná vazba 
 Pro napsání této práce jsem se velice inspirovala v knize Respektovat a být 

respektován. Tato kniha je primárně určená rodičům, kteří se chtějí se svým dítětem domluvit, 

nikoliv svým dětem domlouvat. Knihu lze ovšem užívat i v mnohem širším kontextu – 

v každodenní komunikaci s kolegou, nadřízeným, podřízeným ale i s kamarádem či 

partnerem. Každý přeci stojíme o to, aby nás naše okolí respektovalo – takové chování však 

můžeme očekávat až po tom, co se naučíme své okolí respektovat my sami. Účel této práce je 

však mnohem užší – zmapovat prostředky, kterými lze dávat efektivní zpětnou vazbu. 

 

 Co je to zpětná vazba? To je informace týkající se průběhu a výsledku určité 

činnosti. Tato informace je velice důležitá, protože člověku umožní se dále rozvíjet, vyvarovat 

se chyb a posílit své kvality. Zpětnou vazbu můžeme buďto dávat – sami sobě nebo druhému, 

nebo přijímat. V této práci se budu věnovat tomu, jak konkrétně dávat zpětnou vazbu tak, aby 

to mělo co nejefektivnější dopad.  

 Před tím, než budeme někomu dávat zpětnou vazbu, bychom si měli ujasnit pár věcí: 

1. Je potřeba se ujistit, že ten, komu chceme zpětnou vazbu dát, o ni má zájem. 

Pokud by člověk o zpětnou vazbu nestál, je potřeba to respektovat. Pokud 

bychom mu zpětnou vazbu vnutili, nic by si z toho neodnesl. 

2. Měli bychom si v hlavě ujasnit, o čem chceme mluvit. Je třeba mluvit jasně, 

výstižně a k věci.  

3. Je dobré si pro zpětnou vazbu vybrat nějaké příjemné místo, kde se oba aktéři 

komunikace budou cítit pohodlně. S tím souvisí i malý časový odstup od 

události, kterou chceme komentovat. Bezprostředně po události se 

nedoporučuje dávat zpětnou vazbu, kvůli emocím, které je lepší nechat nejprve 

odeznít.  

 Jak si připravit co nejefektivnější zpětnou vazbu? Nejdůležitější je mít neustále na 

paměti, že hodnotíme konkrétní činnost, nikoliv osobu – její kvality či zápory (její vlastnosti). 

Toto pravidlo nám pomůže jednak k upozadění emocí a jednak ke konkretizaci.  

Příklad hodnotící osobu, nekonkrétní:  

Ty ses na to tlumočení vůbec nepřipravil, jsi hrozný lajdák! 
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Příklad hodnocení činnost, konkrétní:  

Tvůj výkon byl dnes slabý, názvy svátků jsi měl vůbec nepřipravené, v problematice se 

neorientuješ, neznáš význam základních termínů jako je Tóra a Šabat. 

Pokud člověk uslyší první hodnocení, první, co mu přijde na mysl, je sebeobrana. Pocit křivdy 

postaví jakousi zeď mezi ním a komunikačním partnerem, přes kterou se už žádná informace 

nedostane. V případě konkretizace je potřeba uvést, v čem přesně náš kolega chyboval. 

Kdyby náš kolega dostal jen obecného hodnocení, neměl by informace o tom, v čem by se 

mohl zlepšit. Abych to shrnula, základním kamenem je hodnocení konkrétní situace, nikoliv 

osoby a jejích kvalit. 

 Další důležitý bod, který je potřeba mít na paměti při sestavování zpětné vazby, je 

vyváženost pozitiv a negativ. Doporučuje se 80% pozitiv a 20% negativ. Já osobně si 

myslím, že negativních informací může být procentuálně více, nicméně by zcela určitě mělo 

zůstat pod úrovní 50%. Důvodů se nabízí hned několik. Za prvé - pokud člověk dostane celou 

smršť byť dobře podané negativní zpětné vazby, bude tím přesmíru zahlcen a jen těžko sebere 

motivaci k tomu, aby své chyby opravil. Za druhé – člověk všeobecně lépe přijímá ocenění, 

které je pro něj i více motivační vzhledem k tomu že ví, o co se může ve svém projevu opřít. 

 V případě pozitivní i negativní zpětné vazby je důležité umět správně zformulovat své 

myšlenky. Abychom se vyhnuli všem neefektivním způsobům komunikace, nabízí se použít 

několik základních komunikačních strategií, které na sebe navazují: konstatování faktů, 

sdělení informací, já-výrok, možnost pro spoluúčast. 

 Konstatování faktů je komunikační strategie, kdy pouze shrneme objektivní fakty 

dané situace. K tomuto shrnutí nám pomohou slovesa vnímání – vidím, slyším. V této fázi 

situaci nijak nehodnotíme. Popisem dáváme prostor pro reakci druhé strany. Taktéž druhé 

straně nabízíme celistvý pohled na věc a tím pádem i náhled na různé souvislosti. 

Př.: Všimla jsem si, že jsi byla při tlumočení svátků hodně nejistá, tápala jsi po znacích a bylo 

vidět, že jsi hodně nervózní. 

 Následuje sdělení informací o tom, co je dobré v takové situaci dělat, anebo 

podáváme informace o důsledcích jednání. K vyjádření nám pomohou výrazy jako – je 

potřeba, tohle obvykle řešíme tak a tak a podobně. 

Př.: Takové situaci se dá předejít, pokud si předem připravíš krátké vysvětlení ve znakovém 

jazyce, případně nějaký výstižný znak. Může se stát, že tě nějaký název překvapí, potom je 

dobré ho zkrátka vyspelovat a držet se přednášejícího. 
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 K vyjádření vlastních pocitů a potřeb se nejlépe hodí já-výrok. Já-výrokem můžeme 

komentovat naše emoce, to co emoce vyvolalo i naše přání ohledně druhé osoby. Vždy se 

snažíme pokud možno mluvit o vlastních přáních (v kladných větách), nikoliv o tom, co nám 

vadí. 

Př.: Velice by mi pomohlo, kdybychom se příště mohli sejít a ujasnit si některé znaky předem, 

abychom při tlumočení používali pro tytéž věci shodné znaky. 

 Základem respektujícího přístupu je i přizvání druhé strany k řešení situace. Je 

potřeba dát druhému prostor na to, aby se k situaci mohl vyjádřit. 

Př.: Co si o tom myslíš? Máš nějaké jiné nápady? 

  Cílem zpětné vazby není vyvolání nepříjemných emocí, nicméně může se stát, že se 

druhá strana do takových emocí dostane. Ve chvíli, kdy člověk prožívá nějaké silné emoce, 

jde logika stranou – na to je potřeba myslet především. Člověk, prožívající silné emoce, 

netouží po racionálním a logickém řešení, nýbrž po pochopení. V takových chvílích je tedy 

nejprve nutné pochopit druhého emoce a tím mu pomoci s nimi pracovat a až poté racionálně 

řešit problémovou situaci. 

 Na závěr bych ráda připojila ještě dalších pár všeobecných rad, jak lze zpříjemnit 

každou komunikaci: Před neosobním tónem je lepší zvolit tón příjemný či alespoň věcný, 

oslovovat osoby vlastními jmény, navázat oční kontakt a pokud možno se občas usmát, jasně 

formulovat požadavky a nejlépe i přidat smysluplnost požadavku, podávat jasné informace a 

klást splnitelné požadavky. A nakonec samozřejmě jednat s každým s respektem, tedy jednat 

s každým jako se sobě rovným. 

  

Zdroje: 
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