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VÍCE INFORMACÍ

Být lídrem často znamená dělat něco, co nikdo
jiný dělat nechce: nakousnout nepříjemné
téma, učinit nepopulární rozhodnutí, přijmout
zodpovědnost, načrtnout jasnou cestu v době
nejistoty, přehodnocovat status quo…
Nejsou to zrovna jednoduché (či lákavé) kroky – zejména pokud ve
vedoucí pozici teprve začínáte a dosud jste byli zvyklí přenechávat
otěže druhým. Být iniciativnější se dá naučit – když upravíte běžný
způsob plánování a komunikační návyky. Tento průvodce vám
s těmito snadno proveditelnými změnami pomůže, ať vedete interní
tým, či zaměstnance pracující na dálku.

NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®

Buďte proaktivní. Převzít iniciativu je první,
klíčový krok ze 7 návyků skutečně efektivních lidí,
který říká, že tvořivou silou vašeho života jste vy.
Být proaktivní znamená, že se rozhodnete jednat
a udělat, cokoli je potřeba, aby se dobré věci
odehrály, a převezmete za to zodpovědnost.
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„Má 7 návyků v dnešní době
stejný význam jako před
30 lety? Jednoznačně ano,
dnes jsou relevantnější než
kdy dříve. Čím větší změna,
tím náročnější výzvy a tím
naléhavěji nabývá 7 návyků
na významu. Vycházejí totiž
z principů efektivity, které
jsou neměnné.“
— Sean Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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1. Udělejte si jasno
v prioritách.

VÍCE INFORMACÍ

Pokud předstíráte, že zvládnete cokoli, na co sáhnete,
nejenže můžete vyhořet, ale ve své roli také „pohořet“.

Abyste si ověřili, zda jste v této běžné pasti neuvízli,
položte si následující otázky:
Jak začínáte den? Sednete si ke stolu a začnete zkrátka
řešit to, co se jeví jako nejnaléhavější? Každá role to

„Nejdůležitější je,
aby bylo to
nejdůležitější pořád
tím nejdůležitějším.“

v nějaké míře vyžaduje – váš tým má například na

— Stephen R. Covey

aspekty své práce – například ohlídat, že tým dělá na

 yhraďte si na konci každého pracovního dne
V
pár minut a napište 3–5 nejdůležitějších úkolů
na další den.

starosti řešení stížností zákazníků v pořadí, jak přicházejí.
Nemůžete si však dovolit soustavně zabředávat do
každodenních krizí a spouštět ze zřetele důležitější
klíčových cílech, nebo se zavčasu pustit do inovace
systému, který vám v dlouhodobém horizontu uspoří čas.

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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Sami určujete, jaké
jsou vaše nejvyšší
priority, a musíte
sebrat odvahu říct NE
na vše ostatní.
— Stephen R. Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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2. Jasně a explicitně
vysvětlujte svá
očekávání.

Domníváte se, že lidé ve vašem týmu přesně vědí, co od nich
očekáváte? Jestli jste s každým podřízeným předem neprobírali
výkonnostní standardy (opravdu důkladně a efektivně), neměli
byste si být tak jistí. Myšlenky nikdo číst neumí.
Mluvit s lidmi v týmu o standardech výkonu, na které
někdo nestačí, nebo které vám vyslouží nálepku „tvrďáka“,
může být velmi vyčerpávající. Ale vynikající výsledky
nespadnou z nebe. Pokud je mají lidé naplňovat, musí
vědět, co to obnáší – a co naopak ne.

„Být proaktivní znamená
převzít zodpovědnost.
A být ZODPOVĚDNÝ
znamená být SCHOPNÝ
ODPOVĚDĚT — zvolit
vlastní odpověď.“
— Stephen R. Covey

VÍCE INFORMACÍ

Pokud vás nic nenapadá nebo jsou vaše definice příliš
abstraktní, je třeba na tom zapracovat. Jak mohou lidé
chápat, jaká jsou vaše očekávání, když je vy sami neznáte?

S tímto vědomím si zkuste sepsat definici výjimečného
výkonu pro jednotlivé role v týmu. Snažte se být co
nejkonkrétnější.
Místo pouhého „spolehlivý“ zkuste například:
„Dodrží nebo předčí termín alespoň v 80 % případů.“
nebo
„Odvádí práci na tak vysoké úrovni, že zkušenější
členové týmu už pak nemusí trávit kontrolou více než
hodinu.“

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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Nepředpokládejte, že
jsou vaše očekávání
patrná z vašeho
chování. Jasně
a explicitně o nich
mluvte.

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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3. Staňte se
expertem na
zpětnou vazbu.

VÍCE INFORMACÍ

Už vám někdy zpětná vazba přinesla překvapující prozření? Ať už
v pozici příjemce nebo toho, kdo ji poskytuje? Například že si vaše
top zaměstnankyně myslí, že nejste s její prací spokojení, nebo že
nadřízený vaše e-maily většinou nečte, protože jsou moc dlouhé?
Pokud ano, pak jste se jistě přesvědčili, že zpětná vazba
je příliš důležitá na to, aby mohly okolnosti diktovat,
zda na ni zbude prostor a kdy. Vy i váš tým potřebujete
pravidelnou zpětnou vazbu, abyste zjistili, jak si stojíte a na
kterých oblastech je třeba zapracovat.

Kultura zpětné vazby
se opírá o důvěru.

Na poradách nebo při videokonferencích věnujte
větší pozornost méně evidentním formám
zpětné vazby, jako je řeč těla. Zpětná vazba je
všudypřítomná, je všude kolem vás. Pokud váš šéf
pokrčí rameny a vyhýbá se očnímu kontaktu, asi byste
se měli vyptávat dále a snažit se zjistit, co zůstalo
nevyřčeno. Pokud lidé v týmu na poradách chronicky
sledují telefony, možná se nevěnujete správným
tématům nebo je zbytečně okrádáte o čas. Pokud vás
kolega žádá o radu, máte možná větší respekt, než jste
si mysleli.

Kultura zpětné vazby se opírá o důvěru. Nemáte-li tedy
silný základ v podobě vzájemné důvěry s lidmi v týmu,
nadřízeným a kolegy, musíte si ho vybudovat.
Jestliže panuje důvěra, stačí dodržovat tyto tři základní
kroky a stanete se expertem na zpětnou vazbu:
•

Změňte své myšlenkové nastavení a soustřeďte se
na hlavní účel zpětné vazby: učit se. Často se lidé
zaseknou na náročných aspektech zpětné vazby
– nepříjemný pocit, když někomu máme říct, že
neodvádí dobrou práci, nebo při zjištění, že nejste
vnímáni tak pozitivně, jak jste se domnívali. Ale toto
krátkodobé nepohodlí za tu příležitost k rozvoji vždy
stojí – nebo přinejmenším za to, že lépe pochopíte
perspektivu druhé strany.

•

Soustavně poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu tím,
že ji explicitně začleníte do svého harmonogramu.
Pro začátek si třeba nastavte kvótu, kolikrát
poskytnete každému v týmu zpětnou vazbu. Jakmile
to uděláte, můžete si v kalendáři nastavit týdenní,
měsíční nebo čtvrtletní upomínky – i tak lze zvýšit
soustředěnost na zpětnou vazbu.

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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„Jeden z největších
darů, který můžete
dát druhému člověku,
je konstruktivní
zpětná vazba
upozorňující na jeho
slepou skvrnu, jíž si
nebyl vědom.“
— Stephen R. Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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4. Naplánujte
si pravidelné
telefonáty nebo
videohovory
s lidmi pracujícími
na dálku.

Veďte zaměstnance
pracující z domova
k tomu, aby spolu
virtuálně komunikovali.

VÍCE INFORMACÍ

Pokud máte v týmu lidi, kteří s vámi nesedí v kanceláři, snadno
podlehnete dojmu, že „žádné zprávy jsou dobré zprávy“,
a necháváte dny pasivně plynout jen s minimálním nebo vůbec
žádným kontaktem.
Mnozí z nás byli okolnostmi donuceni pracovat na
dálku v okamžiku, kdy to ještě nebylo zvykem. Lidé
pracující z domova jsou někdy produktivnější, protože
je nerozptyluje spontánní konverzace s kolegy. Ovšem
nedostatek pravidelné komunikace si může vybírat emoční
daň a oni se pak cítí opomíjeni.

Pokud je to možné, volte raději videohovor nebo telefonát
než e-maily nebo chatování, protože pak můžete lépe číst
výrazy tváře nebo naladění kolegů pracujících na dálku.
Snáze se také vysvětluje, proč se ozýváte: nechcete být
vnímán jako mikromanažer, jenom se snažíte ujistit, že mají
potřebnou pozornost, podporu a informace.

Po nějaké době byste mohli zjistit, že váš geniální vývojář
na Novém Zélandu nebo průbojný obchodní zástupce
v Novém Dillí jsou natolik deprivovaní a demotivovaní, že
z jejich génia a průbojnosti už moc nezbylo.

Například:

Vyhraďte si každý den nebo párkrát za týden pravidelně
čas na to, abyste se spojili s lidmi pracujícími na dálku.
I když se to zdá zbytečně formální, pomůže vám to lépe
pochopit jejich specifické problémy a potřeby – a pokud
pracují z domova nebo v jiné kanceláři, nebudou mít
pocit izolovanosti. Přináší to rovněž šanci na informace
o aktuálním dění. Nechcete přeci spadnout do běžné pasti
a informace předávat pouze přítomným spolupracovníkům
a na ty nepřítomné zapomínat.

Marie, říkal jsem si, že by se hodilo naplánovat si
videohovory: co takhle v 16 hodin vašeho času
každé úterý a čtvrtek. Můžu vás tak pravidelně
informovat a využívat vašich zkušeností. A kromě
toho chci mít přehled o tom, jak se vám daří
a jestli něco nepotřebujete. Co říkáte?

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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„Vždy, když někdo
čeká, až přijde jiný
člověk a nabídne
řešení, říkám mu:
Buď iniciativní
a vynalézavý.“
— Stephen R. Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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5. Když si nejste jisti,
zda otevřít složité
téma, udělejte to.

Dlouhodobě spolehlivý kolega je najednou laxní a vy doufáte, že
je to jen dočasný propad. Týmu hrozí, že zmešká datum spuštění
produktového upgradu, vy to ale nechcete před svou šéfovou
zmiňovat, protože byla v poslední době pod velkým stresem.
Podobných situací je nespočet:
Jeden člověk ve firmě se značným vlivem neustále využívá
čas vašeho týmu, aniž by se vás zeptal, vy si to však u něj
nechcete rozházet.

Efektivní lídři považují
rozdíly za katalyzátor
pro vybudování
dynamických týmů,
které dokážou
prolomit ledy.

VÍCE INFORMACÍ

V podobných situacích máte na výběr: ozvat se, nebo
to nechat být. Byť bude vaše rozhodnutí záviset na
konkrétních okolnostech (kdo je v tom angažovaný, na
firemní kultuře, stylu vedení a nespočtu dalších faktorů),
mnoho manažerů ve většině případů volí možnost nechat
to plavat. Mlčení se totiž zdá být jednodušší, rychlejší
a také komfortnější.
Klíčový termín tu je zdá se. Spolehlivý kolega, který je
poslední dobou laxní, se možná poohlíží po jiné práci,
a když nezjistíte, co ho k tomu vedlo, zvyšuje se riziko,
že o něj přijdete.

Když šéfovou neupozorníte na riziko zmeškání data
spuštění procesu, bude pro ni těžší hledat slova, jak
situaci vysvětlit zákazníkům, což v konečném důsledku její
stres jenom prohloubí. A když spolupracovníkovi z firmy
dovolíte, aby využíval čas vašeho týmu, tak to může
dlouhodobě podkopat schopnost týmu plnit vlastní cíle,
což v konečném důsledku poškodí vaši reputaci více, než
když si to rozházíte u vlivného kolegy.
 ste-li na pochybách, sedněte si nebo si naplánujte
J
hovor s dalšími zainteresovanými osobami
a promluvte si o tom, co se děje. Nemusíte to
nijak zaobalovat. Úplně stačí to vyslovit a pak
poslouchat.

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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„Vaše činy mají větší
dopad než slova.“
— Stephen R. Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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6. Připravte
si vlastní plán
pro udržení lidí,
nejtalentovanější
zaměstnance
rozvíjejte
a zapojujte.

VÍCE INFORMACÍ

Čas od času o kvalitní zaměstnance přijdete a nemusí to být
vaše vina. Mnohem lépe to však přijmete s vědomím, že jste
udělali vše, co bylo ve vašich silách, aby se to nestalo.
To znamená vědomě činit kroky, které zabrání nechtěné
fluktuaci zaměstnanců, než abyste jen tiše doufali, že vaše
hvězdy i nenápadní spolehliví pracanti, na které se často
zapomíná, ale jejichž ztráta bývá neméně bolestivá, budou
u vás v týmu spokojeni.

Odměna je jistě důležitým faktorem, ale větší dopad
mají věci typu pravidelná setkání ve dvou, osobní
vazby s kolegy, konzistentní poskytování zpětné vazby
a zamýšlení se nad možnostmi kariérního růstu.
A samozřejmě vztah s nadřízeným - tedy s vámi!

Jak tedy vypadá takový efektivní plán na udržení lidí?
Společnost Gallup, která desítky let provádí průzkumy
mezi zaměstnanci, dospěla k následujícímu: „Na rozdíl
od toho, co si možná mnozí manažeři myslí, většina
zaměstnanců, kteří společnost dobrovolně opustí, to
nečiní kvůli lepšímu platu nebo benefitům.“

Nemyslete přitom
jen na nejsilnější
a nejvýraznější jedince,
ale i na ty členy týmu,
kteří v tichosti, ale
soustavně odvádí
dobrou práci.
© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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„K leadershipu dochází
při každé sebemenší
konverzaci. Berte je
tedy všechny vážně.“
— Todd Davis,
autor bestselleru Get Better

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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7. Dejte si studijní cíl
na příští čtvrtletí
a informujte o něm
svého nadřízeného.

VÍCE INFORMACÍ

Pokud se nevzděláváte, sami sebe odsuzujete k tomu, že
budete pracovat pořád stejně jako dnes – což skoro jistě
znamená, že zaostanete, protože svět kolem vás se stále
proměňuje.
Nechcete-li riskovat, že budete překonáni, stanete se
nadbytečnými nebo uvíznete na mělčině (což je
v roli manažera dvojnásobně nebezpečné myšlenkové
nastavení, když si představíte, jak by to ochromilo zbytek
týmu), nesnažte se spokojit se svou stávající úrovní
kompetentnosti a odborných znalostí.
I když si člověk těžko hledá čas na studium trhu,
koučovací lekce nebo on-line kurz, mnohem náročnější je
a více vás zabolí, když budete zaskočeni a nepřipraveni.

„Stáváme se tím, co
děláme stále dokola.“
— Stephen R. Covey

© FranklinCovey Co. Všechna práva vyhrazena.
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NÁVYKŮ
30 LET
Již 30 let inspiruje čtenáře kniha Stephena R. Coveyho
7 návyků skutečně efektivních lidí. Ovlivnila osobní
i pracovní životy milionů lidí po celém světě a nepřestává
být bestsellerem z prostého důvodu: nestaví na trendech
a populární psychologii a zaměřuje se na nadčasové
principy, jako jsou zodpovědnost, iniciativa, vize,
integrita, empatie, synergie, rovnováha a další.

VÍCE INFORMACÍ

Úspěch vaší organizace závisí na kvalitní
práci jednotlivců.
Vaši lidé mohou být sebekompetentnější, ale trvalé výsledky
nebudou generovat, pokud se nenaučí efektivně vést sebe
i druhé, jednat a spolupracovat s nimi, soustavně zlepšovat
a obnovovat své schopnosti.

NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®

Program 7 návyků skutečně efektivních lidí® vznikl na
základně stejnojmenné knihy a dnes zahrnuje zkušenosti
společnosti FranklinCovey získané za tři desetiletí
spolupráce s organizacemi po celém světě. Patří ke
špičkovým řešením v oblasti osobního leadershipu
a rozvoje a propojuje neměnné principy efektivity
s dnešními technologiemi a postupy. Když tyto principy
zakomponujete do své firemní kultury, dovede to vaše lidi
k nevídaným výkonům.

Napište nám: 7navyku@franklincovey.cz
Navštivte naše stránky: franklincovey.cz/7navyku
franklincovey.cz/7-navyku-30-let
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