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Porovnanie agresívneho (manipulatívneho), pasívneho a asertívneho správania 
 

 
 
 
 
 
 
 

správanie pasívne  agresívne  asertívne  

formulácia 

Ty máš pravdu. Nezáleží 

na tom, čo si myslím a 

čo cítim ja.  

Ja mám pravdu. Keď si myslíš 

niečo iné, je to zlé. Na tvojich 

pocitoch nezáleží.  

Toto si myslím a toto cítim. 

Toto chcem a toto 

nechcem robiť. Čo ty na 

to?  

účel vyhnúť sa konfliktu  vyhrať za každú cenu  
komunikovať a vzájomne 

sa rešpektovať  

hlas 
slabý, neistý, váhavý, 

časté prestávky  

hlasný, povýšený, 

sarkastický, ostrý  

pevný, primerane 

intonujúci hlas, zdôrazňuje 

podstatné  

oči 
odvrátený, sklopený, 

vyhýbavý pohľad  

prenikavý, chladný, uprený 

pohľad  

priamy, otvorený, udržuje 

kontakt s druhým  

telo 

zhrbené držanie tela, 

hranie sa s rukami, 

nadmerné prikyvovanie  

tuhé strnulé držanie tela, 

ukazovanie prstom, založené 

ruky  

uvoľnený a vzpriamený 

postoj, výstižné gestá  

pocity 
depresia bezmocnosť, 

osamelosť, stres  

pocity viny, frustrácia, 

osamelosť, stres  

pozitívne vzťahy, 

spokojnosť  

zámer 
páčiť sa iným, nedostať 

sa do konfliktu  

presadzovať sa za každú 

cenu, ponižovať iných  
komunikovať  

výsledky 

Znížená sebadôvera, 

nenaplnené potreby, 

často sa cíti zranený. 

Dúfa, že niekto uhádne, 

čo chce a na čo myslí. V 

podstatných veciach 

nedosahuje pokrok.  

Snaha udržať svoje pozície za 

každú cenu. Narušené 

vzťahy, vytvára u druhých 

nepriateľstvo voči sebe. 

Dosahuje krátkodobé zisky 

na úkor iných.  

Udržuje a buduje 

sebadôveru, dosahuje 

stanovené ciele. Rozvíja 

vzťahy s druhými.  
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Asertívne správanie 

 

� Nemanipulatívne správanie 

� Rozvíja sebavedomie 

� Predchádza konfliktom a pomáha ich riešiť 

� Rozvíja samostatnosť a zodpovednosť za svoje správanie 

� Umožňuje byť sám sebou 

 
Agresívne správanie 

 

� Presadzuje sa na úkor ostatných 

� Problém s ovládaním sa 

� Ponižuje a zosmiešňuje iných 

� Vnucuje pocit viny 

� Sarkazmus, irónia   

 
Pasívne správanie 

 

� Nevie presadiť seba a ani svoje požiadavky 

� Vyhýbanie sa konfrontáciám 

� Nevie povedať nie 

� Neistota, nedostatok sebavedomia 

� Nehovorí o svojich pocitoch 

� Často používa výrazy „možno“ a „neviem“  

 
Zdroj: 

1. Interné materiály ALKP 


