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VÍCE INFORMACÍ

Talent najdete všude – pokud ho hledáte.
Každý umí něco, co nejen výjimečně ovládá, ale
také to dělá rád – k něčemu má přirozený talent,
a každý chce tyto své schopnosti uplatňovat,
aby o nich ostatní věděli a ocenili je.
Patříte-li mezi lídry k tzv. urychlovačům,
dokážete odemknout přirozený talent
každého člena týmu. Z průzkumů vyplývá,
že lídři-urychlovači umí ze svých lidí dostat
mnohem více: chytřejší kroky, nápaditější
řešení problémů a větší tah na branku.
Vyzkoušejte osvědčené postupy společnosti
FranklinCovey a veďte své lidi v týmu
způsobem, který každému z nich umožní
naplno využít přirozený talent – jeho genialitu.

LIZ WISEMANOVÁ

POSTUPY NEJLEPŠÍCH LÍDRŮ PŘI ROZVOJI INTELIGENCE OSTATNÍCH
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1.	Zeptejte se všech
členů týmu, jak by
mohli více využívat
svou přirozenou
genialitu.

Jakmile spolu se svými lidmi najdete přirozený talent každého
z nich, nápady na jeho uplatnění v práci se pohrnou samy.
Když toto téma se svým týmem otevřete, lidé o něm
začnou více přemýšlet a zaujmou ke svému rozvoji
proaktivní přístup.
Před příštím setkáním ve dvou všem vysvětlete, o co vám
jde. Můžete říct například:
„Víme, v čem tkví váš talent a čím můžete
jedinečně přispět. Pojďme se bavit o tom,
jak toho více využít a jak váš talent rozvíjet.“

Někteří možná
nevědí, v čem je
jejich přínos, dokud
na jejich talent sami
nepoukážete.

VÍCE INFORMACÍ

Během setkání si pak vyslechněte odpovědi podřízených
a ptejte se dál. Podělte se i o své postřehy, máte do práce
celého týmu větší vhled než ostatní a někteří jedinci
možná svůj přínos sami nevnímají, dokud na jejich talent
a jeho dopady na práci týmu sami nepoukážete.
Ideálně by mělo z každého setkání vyplynout několik
nápadů, které je třeba vyzkoušet a doladit. Dejte jasně
najevo, že toto je jen začátek dlouhodobého procesu, nikoli
jednorázová akce.

Rozešlete svým lidem otázky, které je přimějí přemýšlet:
• Jak může váš přirozený talent pomoci týmu?
• Jak byste ho mohli více využívat ve své práci?
• J
 akým způsobem byste rádi svůj talent rozvíjeli, ale
zatím jste k tomu nedostali příležitost?
• C
 o byste potřebovali ode mě, abyste mohli své nadání
více uplatnit?
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VÍCE INFORMACÍ

„Když lidé spolupracují
s lídrem-urychlovačem,
nemusí se držet zpátky
a dají týmu k dispozici
své nejlepší myšlenky,
kreativitu a nápady.“
— Liz Wisemanová
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2.	Přerozdělte úkoly
a odpovědnost v týmu
tak, aby to více
odpovídalo přirozeným
schopnostem každého
z nich.

Využijte jedinečný
talent každého tak,
aby z toho měli
prospěch jednotlivec,
tým i organizace.

VÍCE INFORMACÍ

Proč byste měli měnit zaběhnutý systém toho, co kdo dělá?
Pokud sladíte úkoly s přirozeným talentem každého ze
svých lidí, získáte více jejich energie a inteligence.

•

Nabízejte lidem příležitosti učit se a rozvíjet.
Jasmína má analýzu dat a sestavování měsíčních
reportů dávno v malíčku. Co kdyby si tedy vzala
na starosti jiný úkol na vyšší úrovni a přenechala
prostor jiným, aby se naučili dělat práci, kterou už ona
s přehledem zvládá? Pokud má Jasmína navíc zájem
kolegy zaučit, je to bonus navíc.

•

Střídejte se nebo dělejte společně úkoly, kterých
se chce ujmout každý (nebo nikdo). Cílem není
přihrávat některým kolegům v týmu zábavnou
práci a ostatní ubíjet, případně některé zavalit
nepřiměřeným množstvím monotónních úkolů a jiným
předkládat zajímavé výzvy. Snažte se o vyvážené
a férové rozdělení práce v týmu.

Nejprve si zmapujte, co kdo v týmu dělá, a pak
s podřízenými společně hledejte potenciální prospěšné
změny.
Zvažte následující možnosti:
•

Přidejte talent do stávajícího procesu.
Nerozšiřujte proces jenom proto, aby se někdo cítil
dobře. Udělejte to tehdy, pokud to zlepší společný
výsledek, který ostatní nadchne. Pokud je například
Kristýna dobrá na vychytávání nedostatků, zapojte
ji při přípravách nových týmových projektů jako
kontrolora kvality.

•

Slaďte pracovní úkoly se zájmy lidí.
Pokud dokáže Adam kolegům vyhledat odpovědi
na jejich otázky, zatímco Hanu požadavky kolegů
rozptylují, dejte zpracování interních požadavků na
starosti Adamovi.
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VÍCE INFORMACÍ

Co kdybyste mohli
ze svých lidí dostat
dvakrát více a 5–10%
růstový bonus,
protože se při práci
s vámi něco nového
naučí?
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3.	Předejte každému
podřízenému více
zodpovědnosti
v jeho stávající
činnosti.

Měnit od základu náplň práce jednotlivých členů je sice
nerealistický cíl, můžete jim ale dát více prostoru k tomu,
aby si sami nastavili, jak budou přidělené úkoly vykonávat.
Jelikož mají lidé přirozenou tendenci uplatňovat své
vlohy a nadání bezděčně, nemusíte se projevovat jako
mikromanažer. Často jde jenom o to se zeptat:
„Jakou část své práce klidně zvládnete
bez mých pokynů?“

Rosteme, když se po
nás chce, abychom
dosáhli nad rámec
toho, co už umíme.

VÍCE INFORMACÍ

Pak si společně domluvte plán, na jehož základě se můžete
stáhnout a oni převezmou otěže a zodpovědnost za práci,
kterou už dobře zvládají – a mohou hledat způsoby, jak ji
dělat ještě lépe.

•

Postupně rozšiřovat autonomii jednotlivců.
Pokud někdo ještě není připraven převzít celý projekt,
přidělte mu pro začátek dílčí úkoly – a buďte nablízku.
Když pak získá více zkušeností, může si na svá bedra
přibrat větší zátěž.
Pokud je někdo například přesvědčivý řečník a pracuje
s vámi na prezentaci pro klienta, požádejte ho, aby ji
připravil sám a s vámi jen zkonzultovat. Později můžete
nechat celou prezentaci včetně jejího představení na
něm a jenom se po akci zeptat, jak to dopadlo.

V závislosti na zkušenostech konkrétních osob a na
povaze jejich výkonů můžete přistoupit k těmto krokům:
•

Nechat jim na starosti celý projekt nebo dílčí oblast.
Zkuste třeba tento postup: “Máte 51 % hlasů – když
budete potřebovat, pomůžu vám, ale vy budete
rozhodovat o postupu a zodpovídat za výsledek.“ Tento
přístup bude jistě vyhovovat zkušeným zaměstnancům
a kolegům, kteří příslušné oblasti dobře rozumí.
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VÍCE INFORMACÍ

„Lídři-urychlovači se
chovají tak, že se druzí
vedle nich cítí chytří
a schopní. Nepatří
však k typu manažerů,
kteří chtějí v ostatních
vzbuzovat dobrý
pocit. Vidí v lidech
schopnosti, jež chtějí
naplno využít.“
— Liz Wisemanová
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4.	Oživte pracovní
náplň zaměstnanců
zajímavým vedlejším
projektem.

VÍCE INFORMACÍ

Mnoho týmů má své nevyřešené
otázky a problémy, které jej
obtěžují a, ač jsou důležité,
v záplavě dalších úkolů se
na ně nedostává.
Patří sem například neefektivní postupy při zadávání
dat, chaotický systém předávání práce jinému týmu,
nedostatečná znalost trendů na trhu nebo potřeb
zákazníků – případně jiný problém, o kterém ani nevíte,
protože se v dané problematice neorientujete jako vaši
podřízení.

Disponuje někdo
v týmu přirozeným
talentem, který se
ideálně hodí k řešení
nějakého problému?

Pokud máte v týmu někoho s přirozeným talentem, který
se ideálně hodí k řešení některého z těchto problémů,
můžete nejen využít jeho silné stránky, ale také pomoci
týmu posunout se dál: je to výhodné pro všechny strany.
Pobavte se společně o tom, kde takovéto příležitosti vidíte.
Pokud se objeví vedlejší projekt, kterého by se někdo
z kolegů milerád ujal, nejprve se ujistěte, že bude schopen
i tak odvést svou hlavní práci, aniž by ho to stálo moc
přesčasů. Dost možná bude schopen zařadit nový úkol do
svého harmonogramu bez problémů. Pokud ne, sedněte si
spolu a určete, který úkol může počkat, nebo danou osobu
požádejte, aby novému vedlejšímu projektu věnovala jen
omezený počet hodin, aby dokázala splnit své primární
povinnosti.
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VÍCE INFORMACÍ

„Skrytý talent je
všude, organizace
jsou plné nevyužitého
potenciálu.
Urychlovači vědí, jak
tuto „spící“ inteligenci
najít, postavit před
ni výzvu a naplno ji
využít.“
— Liz Wiseman
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5.	Při individuálních
rozhovorech
s podřízenými
zdůrazňujte
a oceňujte u každého
z nich, v čem je
geniální.

VÍCE INFORMACÍ

Když poukazujete na něčí talent a na jeho pozitivní dopad,
lidé vnímají, že jim rozumíte a ceníte si jejich přínosu pro tým.
Vaše zpětná vazba pomáhá druhým uvědomit si, kdy a kde
by svůj talent mohli uplatňovat a rozvíjet naplno.

Podle situace můžete danou osobu pochválit i veřejně,
například na týmové poradě, aby i ostatní jeho talent
a přínos ocenili.

Při zadávání úkolu můžete například říct:

„Tento projekt si vyžaduje někoho s vaší schopností
_______________.“

„Než začneme, rád(a) bych poděkoval(a) Danovi
za vylepšení reportů. Jeho schopnost zefektivnit
procesy nám ušetří spoustu času.“

Konkrétně pojmenujte přirozený talent dané osoby,
například „vaši kreativní energii“, „vaši pečlivost“ nebo
„vaše diplomatické schopnosti při jednání s lidmi
s opačným názorem“.
Jakmile bude úkol rozpracován nebo splněn, znovu
poukažte na to, jak tomu přirozený talent dané osoby
napomohl. Například:

Vaše postřehy
pomohou druhým
uvědomit si, kdy a kde
by mohli svou genialitu
naplno rozvinout.

„Dane, opravdu musím ocenit vaše umění věci
zefektivňovat – zejména to, jak jste vylepšil reporty
skladových zásob týmu. Díky novým kategoriím
se v tom ostatní lépe vyznají a rychleji najdou to
potřebné. Ušetřil jste nám hodně cenného času.“
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Lídři-urychlovači
přinášejí vaší
organizaci lepší
výsledky.

Brzdiči spoléhají na
svou vlastní inteligenci
a potlačují inteligenci
ostatních.
Urychlovači jsou
geniální tvůrci, kteří
odhalují inteligenci
druhých.

VÍCE INFORMACÍ

Když lidé pracují s urychlovači, jsou ochotni vydat ze sebe
maximum. Jdou do hloubky a sahají po intelektuálních rezervách,
o kterých možná ani oni sami dříve nevěděli.
Většina lidí už má nějakou pracovní zkušenost s brzdičem
– lídrem, který má na inteligenci a potenciál lidí spíše
tlumivý účinek. Výzkum Liz Wisemanové dokládá, že
i výkonní pracovníci jsou schopni nabídnout urychlovačům
dvakrát více energie a nápadů, než kolik dávají pod
vedením brzdičů.
Mít ve vedení urychlovače má význam i pro vaši společnost
a vůbec svět jako celek. Co kdybychom k řešení palčivých
problémů dneška dokázali využívat dvakrát více lidského
důvtipu a vynalézavosti? Dnes více než kdy jindy
potřebujeme lídry, kteří z nás dokážou vydolovat veškeré
intelektuální kapacity k řešení těch nejsložitějších, životně
důležitých výzev.

Společnost FranklinCovey přináší řešení pro rozvoj
leadershipu, s jejichž pomocí uděláte ze všech svých
manažerů urychlovače. Naše semináře a rozvojové
programy – naživo, on-line, na míru nebo formou
samostatného digitálního učení – jsou navrženy tak,
aby rozvíjely výjimečné dovednosti vašich lídrů na
všech úrovních organizace.
Napište nám na info@franklincovey.cz
nebo navštivte webové stránky
franklincovey.cz/urychlovac
Případně nás kontaktujte na čísle:

+420 730 872 242
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