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V dokonalém světě je váš tým zázračně vždy připraven
zapojit se do plnění nejdůležitějších cílů organizace
odhodlán jako tým uspět. Jelikož to však v reálném světě
nebývá pravidlem, vyzkoušejte těchto osm strategií,
které zvýší zapojení týmu při plnění klíčových cílů.

1. UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE DOBRÉ TÝMOVÉ CÍLE.
Jak říkal Stephen R. Covey: „Pokud váš
žebřík není opřený o tu správnou zeď,
pak s každým krokem jdete jen rychleji
na špatné místo.“ Totéž platí pro cíle.
Než si tedy začnete lámat hlavu se
zapojením vašich lidí, zamyslete se nad
těmito body, abyste měli jistotu, že
vaše skutečně nejdůležitější cíle jsou ty
správné:
1. Žádný tým by neměl naráz
usilovat o více než jeden skutečně
nejdůležitější cíl (Widly Important
Goal – WIG/wig).
• Jde o to nikoho nepřetížit –
lídry, týmy ani jednotlivce.

2. Bitvy, které zvolíte, vám musí
vyhrát válku.
• Wigy na nižších úrovních
v organizaci mají jediný cíl –
napomáhat v naplnění wigů na
těch vyšších.
3. Vedoucí pracovníci mohou vetovat,
nikoli však diktovat.
• Vedoucí pracovníci budou
bezpochyby určovat ten hlavní,
zastřešující wig, musí však lídrům
na nižších úrovních dovolit, aby
si sami definovali wigy pro své
týmy.

4. Všechny wigy musí mít cílovou
pásku formulovanou z X na Y dokdy.
• Každý wig na všech úrovních
musí obsahovat výchozí bod,
očekávaný výsledek a datum,
dokdy je potřeba jej dosáhnout.
Pokud váš cíl některý z těchto bodů
nesplňuje, je namístě ho ještě vypilovat,
než půjdete dál.

2. ZAPOJTE TÝM DO PROCESU STANOVENÍ
CÍLE – OD JEHO DEFINOVÁNÍ PŘES PLÁNOVÁNÍ
A SLEDOVÁNÍ AŽ PO ZPĚTNÉ HODNOCENÍ.
Jak můžete od členů svého týmu
očekávat zapojení, jako kdyby to byl
jejich vlastní cíl, pokud neměli všichni
šanci vyjádřit se k tomu, na čem
pracují?
I kdyby vám cíl nadiktovali shora, přesto
byste ho měli s kolegy v týmu probrat –
sice pořád nebudou pány svého osudu,
ale alespoň budou vyslyšeni. Také byste
se jich měli ptát, jak podle nich

nejlépe cíl splnit, jaké milníky a termíny
jsou realistické, jak budete upravovat
kurs, pokud vše nepůjde podle plánu,
a jak se může tým zlepšovat. Na úrovni
jednotlivců byste měli využívat setkání
ve dvou, kde si podrobně proberete
role a úkoly, o něž má ten který
zaměstnanec zájem nebo ho lákají.

Někdy se rozhodnete rady svých
kolegů nevyslyšet, v takovém případě
své rozhodnutí vysvětlete. Ovšem
někdy se radami kolegů budete řídit,
a oni tak budou týmový cíl považovat
i za svou věc.

3. TÝM BY SE MĚL
K WIGU ZAVÁZAT
VEŘEJNĚ.
Stejně jako příslovečný strom padající v lese i závazek více
rezonuje, když jsou poblíž lidé, kteří ho uslyší. Jestliže vaši
lidé o cílech mluví, kudy chodí, je to signál, že jsou pro ně
wigy důležité. Všichni mají přehled o tom, na čem ostatní
pracují. Podporuje to smysl pro soudržnost a kolektivní
identitu a pomáhá všem v týmu uvědomit si, jak jsou
vzájemně provázáni.
Mají-li se vaši lidé zavázat k cíli veřejně, neznamená to, že si
má každý stoupnout na stůl a křičet do celého světa (i když
to by určitě zabralo). Spíše je požádejte, aby týmové wigy
zapsali do sdíleného dokumentu, na tabuli v kanceláři nebo
představili na společném firemním setkání, pokud to tak
u vás děláte.
V roce 1961 pronesl prezident John F. Kennedy: „Do konce
této dekády dokážeme poslat člověka na Měsíc a bezpečně
ho vrátit na Zem.“ Pokud se tým posune od několika „kéž
by“ cílů k jednomu, „přes který nejede vlak“, má to znatelný
dopad na morálku. Pokud se vám toto nastavení podaří
přepnout, položili jste základy pro výjimečné nasazení.
Přesně to se podařilo Kennedymu, když řekl: „Na Měsíc
a zpátky na Zem do konce dekády.“

4. MLUVTE O TÝMOVÝCH CÍLECH SPOLEČNÝM
JAZYKEM.
Míváte někdy při spolupráci
s jiným týmem či oddělením potíže
s komunikací? Komunikační styly
obchodního, kreativního nebo
marketingového týmu se mohou dost
lišit – a právě tyto rozdíly způsobují
nedorozumění nebo zpomalují
spolupráci. Lidé používají kolektivní
jazyk, když jsou součástí jedné skupiny či
oboru, např. „KPI“. Některé fráze jsou ve
světě byznysu obecně užívané, jiné jsou
specifické pro váš tým (když například
na konci týdne připravujete report
o proběhlých schůzkách a říkáte jim
„FTF“ − face to face).

V každém případě společný jazyk lidi
spojuje. Vyzkoušejte tyto tipy:
• Každý v týmu zapíše slova
a myšlenky, které ho napadnou,
když se probírají týmové wigy.
Použijte veřejné místo – tabuli
nebo nástroj pro on-line spolupráci
– a začněte tyto pojmy používat,
když se o týmových cílech bavíte
• Pověřte někoho z týmu, aby
na pravidelných týdenních
setkáních nahlas připomněl
týmové cíle. Požádejte danou
osobu, aby popsala pokrok týmu

na cestě k cíli, a každý týden se
střídejte. Všichni v týmu dostávají
příležitost utvářet společný jazyk
pro komunikaci o cílech, který
tak vzniká přirozeně s přičiněním
všech, nevychází pouze z toho, jak
o cílech mluvíte vy.

5. UKAŽTE TÝMU, JAKOU HODNOTU MÁ JEJICH
PRÁCE V ORGANIZACI I MIMO NI.
Lidé rádi vidí, jak jejich práce přispívá k celkovému obrazu.
Začněte s tím, že vyjmenujete všechny, kdo z práce vašeho
týmu těží:
• Kdo jsou vaši klienti a koncoví uživatelé?
• Komu váš tým pomáhá v rámci organizace? (Třeba
usnadňuje práci jiným týmům nebo jí přidává na
hodnotě.)
• Zjednodušujete někomu život?
• Jak váš obor utváří budoucnost?
Jakmile máte jasno v tom, na koho má činnost vašeho týmu
dopad, zorganizujte setkání s jedním z těchto kolegů nebo
klientů a vyptejte se na jejich zkušenosti – pokud možno
osobně. Ještě lepší by bylo, kdybyste svůj tým k těmto lidem
přivedli, aby vaši kolegové viděli dopad své práce na vlastní
oči. Když pracovníci servisu uslyší, že klientovi ušetřili tři
hodiny, nebo si obchodníci vyslechnou, jak jejich produkt
zvýšil prodej zákazníka o 20 %, mají pak mnohem větší
motivaci k práci.
Také své lidi nabádejte k tomu, aby hledali způsoby, jak
vyjádřit hodnotu své práce: poděkujte kolegům, kteří sdílí
nějaký článek nebo na poradě zmíní konkrétní přínos vaší
práce.

6. OCEŇTE A OSLAVUJTE
VÝJIMEČNÉ VÝKONY A POKROK.
Většinu lidí motivuje pokrok a projevené
uznání za dobře odvedenou práci.
Některé týmy rády dělají „velký povyk“,
když se daří. Jiné jsou zdrženlivější
a úplně si vystačí s pozitivní zpětnou
vazbou mezi čtyřma očima. Vylaďte si
oceňování podle vaší týmové kultury.
Zde je pár tipů:
• Oceňujte pokrok týmu veřejně. Na
začátku pravidelného setkání týmu
každý vyzdvihne někoho z kolegů.
Případně podpořte, když někdo
v týmu projevuje druhým uznání
za jejich pokrok: „Děkuji, že jste
to zmínil. Je důležité, abychom si
vážili práce druhých.“
• Oceňujte a posilujte týmovou
spolupráci. Dávejte si pozor na
to, abyste své uznání neomezovali
pouze na tradiční výkonnostní
výsledky – není to jen o získávání
zakázek nebo dokončování
projektů. Když spolu lidé příkladně
spolupracují, vzájemně si radí,
přikládají ruku k dílu i nad rámec
svých povinností, aby pomohli
druhým – i toto jsou ukazatele

výkonnosti, které stojí za to
vyzdvihnout.
• Společně naplánujte týmovou
akci. Jakému typu odměny by dal
váš tým přednost? Večeře, sleva na
produkty, lístky na představení či
na hokej? Nebo možná volný den či
odpoledne, aby měli čas na rodinu?
I pouhé těšení se na to, co bude,
„až budeme mít hotovo“, může
tým povzbudit. A nezapomeňte
tým do výběru odměny zapojit.
Aby se nestalo, že vytáhnete lidi na
skleničku „za odměnu“ a polovina
z nich si bude v duchu říkat: „Ach
jo, radši bych šel domů.“

7. U TĚCH, KTEŘÍ SE S CÍLEM NEZTOTOŽŇUJÍ,
SE ZAMĚŘTE NA JEJICH ZÁVAZEK VŮČI TÝMU.
I když všechny výše uvedené tipy
dodržíte, některé podřízené se vám
stejně nepodaří strhnout. Když lidem
prostě jen řeknete, co mají dělat,
moc se toho nenaučí. Vaším cílem
je, aby každý v týmu převzal osobní
zodpovědnost za úkoly, ke kterým se
zaváže. Namísto otevřeného urgování
vyzkoušejte následující:

• Přiřaďte laxním jedincům role,
v rámci kterých mohou pomáhat
někomu z týmu. Budou nad tím
pak uvažovat způsobem: dělám to
pro Davida, nikoli: dělám to kvůli
nějakému stupidnímu cíli.
• Navrhněte zapojenému kolegovi,
aby koučoval a mentoroval
nepřesvědčeného. Odhodlaní
lidé v týmu mohou mít tendenci
vyhýbat se těm nepřesvědčeným
s tím, že je budou jen brzdit. To
však celý problém jenom zhoršuje.

Místo toho zkuste najít někoho
z týmu, kdo má respekt a byl by
ochoten své kolegy podpořit.
Taková spolupráce je pak součástí
úspěšného řešení.

8. ZNOVU A ZNOVU
POSILUJTE ZÁVAZEK
TÝMU.
Zapojení týmu bude při plnění nejdůležitějšího cíle v průběhu času
vzrůstat a zase opadat. Dejte si pozor především ve střední fázi,
až opadne počáteční nadšení, ale tým ještě nevidí cílovou pásku.
Neustále vyhledávejte příležitosti vyslechnout si názory členů týmu,
abyste po celou dobu usilování o cíl věděli, jak to vnímají ostatní.
Ukazujte svým kolegům hodnotu jejich práce pro organizaci i mimo
ni a oceňte a oslavujte výjimečné výkony a pokrok.
Chcete-li angažovanost v týmu opravdu „nakopnout“, pak
jednorázová aplikace těchto osmi strategií nestačí. Budete
muset zavést systém vzájemné zodpovědnosti, kde budou
tyto postupy stále znovu a znovu uplatňovány a cizelovány.
Pro začátek zaveďte pravidelné týdenní setkání, kde budete
probírat skutečně nejdůležitější cíle a udržovat zapojení všech
v týmu. Zrekapituluje závazky z předchozích týdnů, poučte se
z úspěchů i chyb a vydlážděte cestu, abyste mohli přijmout
nové závazky, které vás jako tým přivedou k cíli.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vytvořit systém
vzájemné zodpovědnosti, dosáhnout trvalých změn v chování
vašich lidí a realizovat klíčové strategie, obraťte se na nás.

JAK CHOVÁNÍ LIDÍ OVLIVŇUJE REALIZACI
VAŠICH KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ?
Připojte se na naše online inspirativní setkání. Napište si
o pozvánku nebo o nezávaznou prezentaci ve vaší společnosti.
4DX@franklincovey.cz
www.franklincovey.cz
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