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11. Manažérske zhrnutie: 
Soft skills alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie. Mäkké 

zručnosti sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne 

zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať 

a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. Sú to schopnosti ľudí 

komunikovať, spoločne pracovať, konať, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať a podobne.  

 

Kľúčové slová: 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Mäkké zručnosti (soft skills) sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako 

interpersonálne zručnosti. Sú to schopnosti ľudí komunikovať, spoločne pracovať, konať, riešiť 

konflikty, organizovať, rozhodovať a podobne. Majú vzťah k emočnú inteligenciu (EQ). Sú 

doplnkom k odborným zručnostiam tzv. tvrdým zručnostiam (hard skills). Mäkké zručnosti je veľmi 

ťažké kvantifikovať  a objektívne ich posudzovať.  

Mäkkých zručností poznáme mnoho, záleží na jednotlivcovi, ktoré z nich si osvojí a bude na dennej 

báze používať. 10 TOP soft skills, ktoré významne ovplyvňujú náš úspech v pracovnom aj v osobnom 

živote a stále častejšie sa objavujú aj v pracovných inzerátoch: 

 komunikačné a prezentačné schopnosti 

 tímová práca  

 zvládanie stresu 

 efektívne plánovanie času (time manažment) 

 zvládanie konfliktov 

 flexibilita a proaktivita 

 pozitívne myslenie a pozitívny prístup 

 zodpovednosť  

 motivácia alebo sebamotivácia 

 asertivita 

 

13. Závery a odporúčania: 
V dnešnom vzdelávacom systéme je síce komplikované, aby sa žiaci priamo stretli s možnosťou viesť 

tím ľudí alebo kreatívne riadiť vzdelávací proces, učiteľ by im mal aspoň sčasti umožniť, aby si takéto 

úlohy skúšali, a tak získali prehľad o tom, ako sa daná zručnosť používa a čo znamená. Tréning 

mäkkých zručností je pre úspech v niektorých profesiách úplne zásadný. Je dôležité, aby žiaci ovládali 

nielen teoretické znalosti, ale mali aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre sociálne fungovanie. Človek, 

ktorý má viac rozvinuté mäkké vlastnosti, má lepšie vzťahy s ľuďmi na pracovisku aj mimo neho. 

Mäkké zručnosti sú neoddeliteľnou súčasťou požiadaviek firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek 

na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu. Ich meranie je ťažšie ako u 

odborných zručností, ale možno ich počas prijímacieho konania tiež preveriť. 
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