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1 CIEĽ – ČO SA NAUČÍTE 

V tejto časti sa dozviete: 

● O významne a dôležitosti proaktivity; 

● O teórií „Kruh vplyvu”; 

● Čo to znamená byť proaktívnym a iniciatívnym na pracovisku. 

2 ČO JE PROAKTIVITA  

Ste proaktívny, keď preberáte zodpovednosť za svoj život a činy a v určitých okolnostiach 

alebo ľuďoch nehľadáte výhovorky. Byť zodpovedný znamená, že ste schopní reagovať na 

každú situáciu. Sami sa rozhodnete, čo urobíte v každej danej situácii - aký prístup a postoj 

budete mať. Vaše správanie je funkciou a dôsledkom vašich rozhodnutí, a nie vašich 

podmienok. 

 

Na druhej strane reaktívni ľudia sú ovplyvnení ich fyzickým prostredím (napríklad ak prší, majú 

zlú náladu) a ich sociálnym prostredím (napríklad ak ich ostatní chvália, cítia sa dobre, ak ich 

kritizujú, začnú sa brániť). Zatiaľ čo proaktívni ľudia sa riadia vnútornými hodnotami a 

nedovolia, aby ich ovládalo okolie, reaktívnych ľudí riadia pocity, okolnosti, podmienky a ich 

prostredie. 

 

Najjednoduchším vysvetlením proaktivity je schopnosť robiť veci skôr, ako je nutné ich urobiť 

(napríklad: pravidelne dávate do servisu auto na kontrolu skôr, ako sa pokazí). Ak budete na 

situácie a ľudí reagovať tak, ako si vyberiete, ak urobíte veci včas a z vlastnej iniciatívy, zažijete 

väčší duševný pokoj a spokojnosť.. 

 

CVIČENIE 

Zamyslite sa kedy vás vaše prostredie negatívne ovplyvnilo (podmienky alebo ľudia). Mohli 

ste zareagovať inak? Ako?  
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2.1 Päť kľúčových ukazovateľov proaktívneho správania  

Existujú jednoduché tipy (5P) ktoré poukazujú na proaktívnejšie správanie: 

● Predpoveď (Predict) – Proaktívni ľudia sa naučia predvídať výzvy a udalosti a len 

zriedka ich niečo zaskočí. Učia sa, ako veci fungujú; hľadajú vzorce a postupy, ako aj 

každodenné postupy. Neočakávajú, že minulé skúsenosti budú prediktormi 

budúcnosti, používajú kreativitu a logiku. 

● Prevencia (Prevent) – Proaktívni ľudia predvídajú potenciálne prekážky, ktoré ostatní 

považujú za neodvratné a hľadajú spôsoby, ako ich prekonať skôr, ako sa stanú 

zdrvujúcimi problémami. 

● Plán (Plan) – Proaktívni ľudia predpovedajú dlhodobé následky a plánujú, čo môžu 

urobiť dnes, aby boli zajtra úspešní. 

● Účasť (Participate) – Proaktívni ľudia sa zapájajú do hľadania riešení. Nereagujú iba 

na činy iných ľudí, ale sú aj angažovaní, iniciatívni a prispievajú. 

● Konanie (Perform) –  Proaktívni ľudia podnikajú včasné a účinné kroky a neodkladajú 

čas. Za svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť. 

 

2.2 Prevzatie iniciatívy 

Prevziať iniciatívu znamená, že máte moc alebo príležitosť konať alebo prevziať zodpovednosť 

skôr, ako to urobia ostatní. Je v ľudskej prirodzenosti konať a nie čakať, kým bude niekto konať 

za nás. Máte nielen schopnosť zvoliť si svoju reakciu na určité okolnosti, ale aj schopnosť 

vytvárať okolnosti. Byť iniciatívny znamená, že si uvedomujete svoju zodpovednosť za 

uskutočnenie vecí. 

 

Medzi jednotlivcami, ktorí vyvíjajú iniciatívu, a tými, ktorí tak nerobia, je obrovský rozdiel. Ak 

chcete osobne a profesionálne rásť a rozvíjať nové zručnosti, musíte byť iniciatívni - musíte 

na seba prevziať zodpovednosť za konanie a nečakať, že vás niekto alebo niečo iné posunie 

ďalej od stagnácie. 
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CVIČENIE 

Zamyslite sa nad svojím vzdelávacím smerom (vaše posledné formálne alebo neformálne 

vzdelanie). Prebrali ste iniciatívu pri výbere školy/kurzu na základe vašich preferencií a cieľov 

alebo vám ho „vnútili“ rodičia/iní ľudia, blízkosť domova alebo iné okolnosti? 

 

3 ZAMERANIE SA NA SPRÁVNE VECI: KRUH VPLYVU 

Môžete si lepšie uvedomiť svoj stupeň proaktivity pohľadom na to, kam sústredíte svoj čas a 

energiu. Každý má iné obavy: vaše zdravie, vaše deti, výzvy v práci, konflikty vo svete, životné 

prostredie ... Rozdeľme veci na zozname vašich obáv do dvoch kategórií: 

● Kruh obavy – Všetky veci vo vašom živote (osobné a profesionálne), ktoré sa vás 

dotýkajú, ale nemôžete s nimi nič robiť a nemáte nad nimi nijakú kontrolu (názory a 

rozhodnutia iných ľudí, počasie, premávka, cena plynu ...). 

● Kruh vplyvu – Všetky veci vo vašom živote (osobné a profesionálne), nad ktorými máte 

absolútnu kontrolu a môžete s nimi niečo urobiť (váš prístup, správanie a konanie, 

veci, ktoré hovoríte ...). 

 Kam sústreďujete väčšinu svojho času a energie v kruhu obavy alebo v kruhu vplyvu?  

 

Kruh obavy 
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PROAKTÍVNE ZAMERANIE – Svoju energiu sústredíte v Kruhu vplyvu tým, že pracujete na 

veciach, ktoré môžete ovplyvniť. Tým, že budete pracovať na sebe namiesto toho, aby ste sa 

obávali o podmienky, ste schopní tieto podmienky ovplyvniť. Pozitívna energia zväčšuje Kruh 

vplyvu: 

 

 

REAKTÍVNE ZAMERANIE – Sústredíte svoju energiu v Kruhu obavy a tým umocníte veci 

v kruhu a dávate im priestor aby vás ovládli. Nevyvíjate iniciatívu na presadzovanie 

pozitívnych zmien. Negatívna energia znižuje kruh vplyvu: 

 

 

Kruh obavy 
 

Kruh 
vplyvu 

 

Kruh 
vplyvu 

 
 

Kruh obavy 
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3.1 Ako zväčšiť Kruh vplyvu  

Ak chcete rozšíriť svoj kruh vplyvu, musíte sa zaviazať, že vo svojom kruhu vplyvu urobíte malé 

konštantné kroky. Vaše zameranie a energia musia smerovať na veci vo vašom živote, ktoré 

môžete ovládať a ovplyvňovať, a ďalej od vecí vo vašom živote, nad ktorými nemáte kontrolu. 

Aby ste dosiahli tento posun a trvalé zmeny v správaní, musíte:  

● Byť otvorený zmenám – Ak sa snažíte realizovať svoje ciele a predsavzatia, musíte si 

uvedomiť, že vo vašom živote je potrebná zmena a byť voči tejto zmene otvorený. 

● Buďte zámerný – Ak chcete vykonať trvalé zmeny v správaní, musíte byť pri 

vykonávaní akcií zámerní. 

● Majte na pamäti svoj vnútorný monológ – Mali by ste použiť proaktívny jazyk, aby ste 

posilnili svoj potenciál a možnosti (napríklad: „Vyberám si“ namiesto „Nemôžem“; 

„Pozrime sa na alternatívy“ namiesto „Neexistuje nič, môcť urobiť"). 

● Majte jasné osobné a profesionálne ciele – Nedostatočné vedomosti o svojich cieľoch 

môžu byť veľkou výzvou, ktorej musíte čeliť pri pokuse o ich dosiahnutie. Než začnete, 

musíte si nájsť čas a zorientovať sa v tomto procese. 

● Byť schopný vyrovnať sa s neúspechmi – Nemôžete si dovoliť vzdať sa po jednom 

alebo dvoch neúspechoch, keď sa snažíte zlepšovať. Neexistuje žiadna bezchybná a 

bez námahy pozitívna zmena. Nemali by ste sa ďalej zaoberať neúspechmi. Mali by ste 

postupne oceňovať aj malé víťazstvá.   

 

CVIČENIE 

Pomyslite na skúsenosť, s ktorou sa v blízkej budúcnosti môžete stretnúť, kde by ste sa na 

základe tejto skúsenosti správal reaktívne. 

Zhodnoťte situáciu a zamyslite sa, ako by ste mohli proaktívne reagovať. Predstavte si túto 

skúsenosť s proaktívnou odpoveďou vo vašej mysli.  
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4 PROAKTIVITA NA PRACOVISKU 

Proaktívni zamestnanci sú na pracovisku vysoko cenení. Proaktívni zamestnanci majú 

schopnosť riadiť situáciu tak, že spôsobia, že sa veci stanú, namiesto toho, aby reagovali až 

po tom, čo sa stanú. Proaktívni zamestnanci sú schopní aktívne sa angažovať namiesto 

pasívneho pozorovania. 

Organizácie môžu byť proaktívne. Môžu kombinovať tvorivosť a vynaliezavosť proaktívnych 

jednotlivých zamestnancov a vytvárať proaktívnu organizačnú kultúru. Organizácia nemusí 

byť vydaná na milosť a nemilosť prostrediu a okolnostiam, ale môže vyvíjať iniciatívu na 

splnenie svojho stanoveného poslania a zdieľaných hodnôt zainteresovaných zamestnancov. 

 

4.1 Sada proaktívnych zručností 

Byť proaktívny vyžaduje kompletný súbor kognitívnych a behaviorálnych zručností. Môžeme 

identifikovať šesť základných komponentov proaktívnych zručností. Proaktivita spočíva v 

schopnosti kombinovať ich všetky dokopy:  

1. Pochopenie celkového obrazu – Schopnosť využívať širokú obchodnú inteligenciu a 

vytvárať holistický a ucelený pohľad na profesionálne prostredie. 

2. Situačné povedomie – Schopnosť lepšie porozumieť súčasným okolnostiam. 

3. Zameranie na budúcnosť – Schopnosť vytvoriť jasnú víziu s požadovanými výsledkami 

a potrebnými činnosťami. 

4. Strategická predvídavosť – Schopnosť predpovedať príležitosti, výzvy a výsledky. 

5. Úmyselné konanie – Schopnosť konať včas a premyslene tak, aby sme dosiahli 

stanovené ciele. 

6. Sebahodnotenie – Schopnosť získať prístup k svojmu správaniu a výsledkom a vykonať 

príslušné úpravy. 
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4.2 Ako zlepšiť svoju iniciatívu a proaktivitu 

Ak budete na pracovisku aktívnejší, zvýši sa vaša šanca dosiahnuť stanovené ciele a budete sa 

cítiť spokojnejšie so svojou kariérou. Okrem toho, že ste si vedomí konania vo svojom kruhu 

vplyvu, existujú ďalšie jednoduché spôsoby, ako vyniknúť v práci proaktívnejšie:  

● Vytvorte si kariérny plán – Jasné kariérne ciele vám môžu pomôcť získať 

sebavedomie, ktoré vám pomôže pri preberaní väčšej iniciatívy v práci a lepšom 

rozpoznávaní príležitostí na rozvoj zručností a úspechov. 

● Rozvíjajte tímovú mentalitu – Ak sa budete považovať za člena tímu a nie jednotlivca, 

ukážete ostatným, že vaše ciele a iniciatívy nie sú motivované iba osobnými úspechmi. 

● Buďte pripravení na príležitosti – Výzvy a príležitosti vám môžu prísť nečakane do 

cesty a musíte byť pripravení ich úspešne zvládnuť. 

●  Zdieľajte nápady na vylepšenia – Ak ste dobre pripravení a ste si vedomí svojej práce, 

pravdepodobne prídete s nápadmi, ako ju vylepšiť. Mali by ste sa zúčastňovať diskusií 

a zdieľať svoje predstavy o možných vylepšeniach. 

● Žiadajte si spätnú väzbu – Nečakajte, až vám vedúci dá hodnotenie alebo kritiku, ale 

prevezmite iniciatívu a položte jednoduchú otázku „Čo môžem urobiť, aby som sa 

zlepšil/a?“. Aktívne hľadajte informácie o tom, ako sa zlepšiť vo svojej práci. 

● Nadväzujte kontakty – Spojte sa s ľuďmi z rôznych oddelení. Nadväzovanie kontaktov 

vám poskytne väčšiu viditeľnosť a príležitosti. 

● Buďte zorganizovaný – Keď ste zorganizovaný, dokážete lepšie spravovať čas a úlohy 

na dosiahnutie cieľov. S vhodnou osobnou organizáciou budete mať tiež jasnejšiu 

Pochopenie 
celkového 

obrazu 

     Seba-
hodnotenie 

Úmyselné 
konanie 

Strategická 
predvídavosť 

Zameranie na 
budúcnosť 

Situačné 
povedomie 

SADA 
PROAKTÍVNYCH 

ZRUČNOSTÍ 
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myseľ a budete menej vystresovaný. Týmto spôsobom ste otvorenejší rozpoznávať 

nové príležitosti. 

● Ďalšie kroky – Ak si zautomatizujete sledovať veci (e-maily, pozvánky) a ľudí 

(spolupracovníci, zákazníci), budete vždy informovaný a budete si viac všímať ďalšie 

príležitosti. 

● Rast na pracovisku – Je dôležité, aby vaša práca bola zaujímavá a napĺňala vás a 

ponúkala vám príležitosti na rast. Ak budete iniciatívny, budete vedieť tieto príležitosti 

lepšie využiť. 

 

CVIČENIE  

Pomyslite na svoje kariérne ciele a navrhnite svoj osobný kariérny plán. Pri uchádzaní sa o 

prácu myslite na to, ako môže pracovná pozícia prispieť k vašim kariérnym cieľom a aké 

iniciatívy môžete podniknúť na vylepšenie svojho plánu na pracovisku. 

 

4.3 Prijímajte záväzky  

Najsilnejším prejavom proaktivity je prijímanie, či stanovenie záväzkov voči sebe a voči 

ostatným, ako aj vaša čestnosť voči týmto záväzkom.  

 

Svoj záujem a záväzok preukazujete na pracovisku tým, že prinesiete pozitívnu energiu 

a iniciatívu, čo sa prejaví dobrou spoluprácou a kvalitne odvedenou prácou. Svoju lojalitu 

zamestnávateľovi preukazujete niekoľkými spôsobmi:  

● Správate sa profesionálne – Ste dochvíľny a pripravený, rešpektujete majetok a 

politiku spoločnosti a rešpektujete predpísané zásady obliekania, kancelárske pravidlá 

a kolegov. Prejavujete odhodlanie poskytovaním ďalších služieb, pomáhate ostatným 

kolegom a v prípade potreby pracujete navyše. 

● Zákazníka dávate na prvé miesto – Usilujete sa o spokojnosť zákazníkov, pričom 

musíte mať stále na pamäti, že vaša práca môže na zákazníkov priamo alebo nepriamo 

pôsobiť. 

● Ste tímovým hráčom – Prispievate a navrhujete riešenia v tímových úlohách. Dobre 

spolupracujete s kolegami a v prípade potreby prevezmete vedúcu úlohu v tíme. 
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● Ste vysoko motivovaný – Udržiavate vysokú motiváciu seba a svojich kolegov, aby ste 

dobre pracovali. Podporujete ostatných v snahe o dokonalosť. 

● Udržiavate rovnováhu – Precvičovanie zdravej rovnováhy medzi osobným životom a 

prácou ukazuje záväzok k vašej vnútornej pohode aj k podnikaniu. 
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5 ZÁVER 

To, že ste proaktívny, ešte neznamená, že ste agresívny a dotieravý, alebo robíte niečo skôr, 

ako to robí niekto iný. Byť proaktívny znamená, že ste si vedomí svojej zodpovednosti a 

schopnosti zvoliť si, ako budete v určitých situáciách konať. Ste schopní reagovať pozitívne. 

 

Keď sa rozhodnete zmeniť správanie z reaktívneho na proaktívne, sami si vyberáte svoje 

skutky. Musíte si však byť vedomý toho, že zatiaľ čo vy si môžete slobodne zvoliť svoje 

konanie; nemôžete slobodne zvoliť dôsledky týchto činov. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že 

sa k zákazníkovi budete správať dobre, ale stále sa nemôžete rozhodnúť, či si zákazník kúpi 

váš produkt alebo nie. 

 

Nastanú chvíle, keď vaše činy, hoci sú pozitívne, povedú k následkom, ktoré nebudete chcieť 

alebo mať radi - to sú chyby. Musíte si uvedomiť, že všetky vaše minulé chyby sú v kruhu 

obavy; už nad nimi nemáte nijakú moc. Proaktívny prístup k chybám je okamžite ich uznať, 

opraviť a poučiť sa z nich. Takto nad vami nebudú mať nijakú moc, namiesto toho budete 

mať opäť moc v rukách vy. Takto premeníte neúspech na úspech. 
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