
Názov: Motivuj sebe – motivuj žáka 

Téma: Komunikace je základem dobrých 

vztahu ve škole a životní spokojenosti 

Lektor: Adam Táborský 

Termín: 22.9.2022 (štvrtok) 

Čas: 16:00 - 19:00 

 

Opis: 

• Hádáte se s lidmi často o tom samém, bez zjevného řešení? 

• Máte pocit, že vám lidé někdy nerozumí nebo neplní vaše potřeby? 

• Je pro vás těžké si ve vztahu nebo v práci nastavit osobní hranice? 

• Chcete umět poslouchat a vyjednávat tak, abyste dosáhli vzájemného uspokojení? 

První část webináru bude zaměřená na efektívni komunikaci mezi kolegi v škole ale 

i mezi žáky.  

Na webinári sa dozvíte : 

• Jak zdravě vyřešit hádky a neshody jednou pro vždy, jak řešit nepříjemná témata 

tak, aby vás druhý pochopil a snažil se vám vyhovět.  

• Pomoci lidem uklidnit se v náročných situacích a dát jim tu správnou podporu 

• Vyjednávat ve vztahu i práci tak, abyste dosáhli stanovených cílů a potřeb 

• Jak v těžkých situacích jednat klidně a sebevědomě 

Druhá čast bude věnovaná motivačním rozhovorum.  

• Jste zaseklí?  

• Nedaří se vám pohnout?  

• Ztrácíte chuť k činnostem, bez kterých jste si dříve nedokázali život ani představit?  

Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem zaměřeným na podporu osob v 

nalézání a rozvíjení vnitřní motivace ke změně chování. Výchozím bodem je vztahový 



přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí osobám hledat vlastní 

motivaci, nápady a cesty ke změně. 

Během workshopu se dotkneme procesu změny chování a ukážeme si, jak úspěšně 

pracovat s motivací. Osvojíme si způsoby, jak s vlastní motivací i kompetencemi pracovat. 

Seznámíme se s technikami i s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. 

Uvědomíme si vlastní vnitřní motory, pochopíme svou jedinečnost, která nás dovede k 

vnitřní síle dělat změny ve svém životě. Společně nahlédneme hybnou sílu, která nás žene, 

teorie stojící za životním pohybem vpřed. 

Lektor: Adam Táborský 

Adam je inovátor a šiřitel duševního zdraví, psycholog tělem i duší. Dotýká se očima a jeho 

způsobem bytí je chůze. Po brouzdání Evropou na poli poradenství v oblasti řízení změn 

a inovací zakotvil mezi ploty (Bohnické nemocnice) a mezi stromy (projektu, který 

propojuje přírodu a duševní zdraví). Dlouhé noční chvilky si zkracuje na Centru krizové 

intervence. Ruku v ruce se svou činorodostí zdůrazňuje potřebu lenošení, prázdna a nudy 

k tomu, aby mohly věci vznikat a dít se.  

Komu je webinár určený:  

• pedagogickí zamestnanci školy 

• odborní zamestnanci školy 

• riaditeľ/riaditeľka 

 

školský špeciálny pedagóg 

školský psychológ 

učiteľ  

pedagogický asistent 

liečebný pedagóg 

školský logopéd 

 

 

 

 


