Příloha č. 5
Sluníčko – zkus se chovat tak, aby se ve skupině cítili všichni dobře.
Dosáhneš toho chválením a podporou toho, co druzí řekli, povzbuzováním,
příjemným chováním, úsměvem, nasloucháním názorů apod.
Manažer – zahaj diskusi a pokus se bránit tomu, aby se odbíhalo od tématu.
Každého povzbuzuj, aby na tématu pracoval: „Nezapomínejme, o čem chce
me diskutovat, pokračujme, neplýtvejme časem, vydržme až do konce…“
Usmiřovač – zkus usmiřovat lidi, kteří spolu nesouhlasí a hádají se: „Myslím,
že by bylo užitečné se vzájemně poslouchat, pokusme se najít něco, na čem se
shodneme…“
Myslitel – žádej od ostatních, aby víc objasnili to, co řekli, diskutuj, rozvíjej
téma. Pátrej po důvodu jejich mínění: „Můžeš nám dát příklad? Co přesně tím
myslíš? Máš pro ten názor nějaký důvod? Jak víš, že je to…?“
Provokatér – zkus šťourat do problému ze strany, odkud to nikdo nedělá:
„Podívejte se na to takhle, trochu života do téhle debaty, zapomínáte na
reálný svět, přiznejte se, opravdu si myslíte to, co jste právě řekli?“
Hledač nápadů – vyžaduj od ostatních, aby vyjádřili své myšlenky a mínění:
„Chtěl bych vědět, co si o tom myslí Jana, a co si myslíš ty, nemůžeme rozhodnout, dokud nebudeme znát mínění všech, jak to cítíš ty?“
Mluvka – mluv, mluv, mluv, zvláště, nemáš-li čím přispět do diskuse,
vyprávěj dlouhé příběhy bez pointy, opakuj, co jsi už řekl, přerušuj jiné, mluv,
ale neposlouchej ostatní.
Extremista – zaujmi postoj a neustupuj ani o píď. Předkládej jedno hledisko,
které vysvětluje vše, neustále se vracej k jedné myšlence, vyjadřuj se ostrými,
nesmlouvavými výrazy, předem odmítni kompromis.
Vejtaha – nepřetržitě ukazuj, jaký jsi báječný. Cituj spisovatele a díla, která
nikdo nečetl, ba ani nezná, vyprávěj, kde jsi všude byl a jak to tam dělají,
používej cizí slova vždy, je-li to možné, trus jména důležitých lidí, které
znáš, nabádej ostatní, že mají více číst, a doporučuj knihy, které jim pomohou
porozumět.
Sabotér – pokus se diskusi soustavně rozbíjet, např.: neustále konstatuj, jak
je to zbytečná a neplodná diskuse, zesměšňuj ostatní, používej argumentů
pod pás, trus cynické nebo znuděné poznámky, zívej, demonstrativně koukej
z okna.
Pochlebovač – vyber si jednu osobu a tu vychvaluj při každé možné
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i nemožné příležitosti: „Jana má ale výborné nápady, že? Poslouchejte Janu.
Dejte si od Jany poradit, ta tomu rozumí nejlépe.“
Velký šéf – chovej se, jako bys věděl vše a vše bylo předem jasné. Vyjadřuj
neodbytně své stanovisko, buď silně kritický ke všem, kdo s tebou nesouhlasí,
zařiď, aby se diskuse točila kolem tebe, připusť debatu jenom o tom, co sám
považuješ za důležité.
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