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Pomozte svým lidem 
zvládnout přirozenou 
lidskou reakci na změnu.
Ke změnám dochází neustále, jsou všudypřítomné, nabírají na tempu 
a nikam nemizí. Reakce na změnu pomáhá člověku přežít, každý se 
k nastalé situaci ale staví jinak, byť se jedná o stejné okolnosti. 
Odlišuje nás schopnost zvolit si svou odpověď a způsob 
reakce na danou situaci. Jak pomoci druhým zpracovat 
probíhající změny a efektivně vést tým i v nejisté době?  
Vyzkoušejte naše tipy, jak nastolit a udržet produktivní 
směr vpřed – navzdory zvratům v životě i v práci.

http://franklincovey.cz
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Nemůžete týmu pomoci zvládnout jakoukoli výzvu, pokud jste sami nevyrovnaní.  
A co hůř, mohli byste svou nejistotu přenášet na druhé.

Se zvládáním vlastních životních situací vám 
pomůže, když začněte den tím, že si položíte 
otázky, jak se cítím? a co potřebuji? Podle 
odpovědí se pak můžete rozhodnout pro 
některou z následujících aktivit:

• Věnujte se sami sobě: pečujte o své zdraví, 
dopřávejte si kvalitní stravu, dodržujte pitný 
režim a délku spánku. Omezte sledování 
zpráv, aby vás nezatěžovalo dění ve světě. 
Nezapomeňte si dělat přestávky ohledně 
vyčištění hlavy a uvolnění napětí – například 
se běžte projít, dělejte dechová cvičení nebo 
vyzkoušejte meditaci.

• Sepište si všechny své obavy a vyčleňte ty, 
nad kterými nemáte kontrolu: rozlišujte, co 
musíte momentálně přijmout jako fakt (např. 
je-li právě zrušena probíhající akce vašeho 
týmu), a kde naopak můžete něco zlepšit 
(třeba probrat možnosti, jak akci uspořádat 
on-line).

• Přizpůsobte svůj pracovní kalendář novým 
povinnostem: pokud jste se například 
nedávno ujali nové role a zodpovědnosti 
mimo běžný rámec své práce, nastavte si 
s nadřízeným a týmem jasná očekávání 
ohledně nového harmonogramu 
a dostupnosti.

• Zamyslete se nad tím, jak se na 
změnu adaptujete mentálně: zkuste se 
nesoustředit jen na to, co můžete ztratit, ale 
vyhodnocujte situaci vyváženěji, abyste se 
dokázali lépe změně přizpůsobit a pomohli 
s tím i ostatním. 

1. Ujistěte se nejprve,  
že máte pod 
kontrolou vlastní 
pocity.
Je to stejné jako s pokyny v letadle: 
nejprve si sami nasaďte kyslíkovou 
masku a teprve pak pomáhejte 
ostatním.

http://franklincovey.cz
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Při větší psychické zátěži je přirozené, že se uprostřed změn začnou vaši podřízení 
obávat o práci. 

Lidé potřebují mít jasno, aby se mohli 
rozhodnout, jak se změnou naloží. Možná jim 
dělá starost, zda a jak se jejich práce změní 
nebo jestli to společnost ustojí. Z pozice lídra je 
můžete uklidnit, budete-li dobře komunikovat.

Pokud od generálního ředitele nebo 
nadřízeného nedostáváte pravidelné informace 
o finanční situaci společnosti, strategii 
a úpravách v reakci na aktuální změny, 
požádejte o ně. I když se váš tým o tyto věci 
za běžných okolností nezajímá. Nyní bude 
očekávat ujištění, že je společnost v dobré 
kondici.

Předávejte co nejvíce informací o výkonu, např.: 
„Tržby za březen byly o 30 % nižší, což sice není 
dobré, ale vzhledem k okolnostem se to dalo 
očekávat. Máme tu ale i pár světlých momentů 
– obchodní tým uzavřel minulý týden velkou 
zakázku na dva roky.“ 

Pokud můžete, sdělujte všechny nové 
informace, které poukazují na potenciální 
jistotu práce s výhradou, že věci jsou neustále 
v pohybu, např.: „Vedení společnosti se nechalo 
slyšet, že propouštění není na pořadu dne, avšak 
může se to změnit, protože ještě stále probíhá 
revize finančního výhledu společnosti.“ Nebo: 
„Náš tým je personálně považován za klíčový, ale 
ještě nějakou dobu bude situace nestabilní.“

Ale co když má vaše společnost problémy? 
Musíte tuto nemilou skutečnost týmu otevřeně 
sdělit. Udržujete-li své lidi v temnotách 
nevědomosti, neděláte jim tím laskavost.

Můžete například říct: „Upřímně řečeno, 
společnosti se nedaří dobře. Vím, že finanční 
tým se usilovně snaží zrevidovat výhled. V této 
chvíli musí být na stole všechny možnosti, 
včetně propouštění, což by byla ta úplně 
poslední varianta. Vím, že to nezní dobře. Jak 
můžeme společně tuto nejistotu přečkat?“ 
Možná nebude ve vašich silách zmírnit obavy 
podřízených, ale můžete pro ně být autentickým 
a transparentním lídrem.

2. Průběžně a podrobně 
informujte o tom, jak 
vaše společnost na 
změnu reaguje.

http://franklincovey.cz
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Změna přináší 
narušení, a my se 
pak v důsledku toho 
někdy příliš zaobíráme 
potenciálními hrozbami. 
Je to přirozené, ale je 
pak těžší vidět situaci 
jasně.
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Možná pro vás adaptace na novou realitu nepředstavuje problém. Nebo vám tolik 
záleží na tom, aby tým odvedl svou práci, že ničemu jinému nevěnujete pozornost.

Ale když budete dělat, jako by se nic zásadního 
ve světě nedělo, budete jako barman, který 
doplňuje bar na Titaniku bez ohledu na okolní 
chaos.

Lidé potřebují prostor pro vyjádření svých 
pocitů – celé spektrum smutku, ztráty, 
rozhořčení, nadějí a nadšení. Podle Curta 
Garbetta a Curtise Batemana, expertů 
společnosti FranklinCovey na zvládání změn, je 
cílem pocity uznat a respektovat je, nikoli lidem 
říkat, jak se mají cítit. „Otevřete dialog a nechte 
lidi mluvit,“ radí Garbett.

To může vypadat třeba tak, že naplánujete 
poradu, kde si mají lidé jen popovídat, nebo 
pravidelnou schůzku zahájíte tím, že se 
jednoduše všech zeptáte, jak se jim vede. 
Garbett a Bateman radí používat emocemi 
nezatížený jazyk, např.: „Jak moc velká změna 
to pro vás je – malá, střední, velká nebo 
obrovská? Proč?“ Při diskuzi ve skupině si 
mohou lidé v týmu poslechnout, čím prochází 
ostatní kolegové, což napomůže lepšímu 
vzájemnému pochopení.

V neposlední řadě se nezapomeňte ptát i na 
to pozitivní, ať už jsou to pracovní záležitosti 
(např. instalace nového bezpečnostního 
systému) nebo osobní (narozeniny, první jízda 
potomka na kole či dosažení osobního cíle, 
jakým může být zvládnutí nového receptu). 
V těžkých dobách je potřeba všímat si 
potěšujících maličkostí a toho, v čem se svět 
mění k lepšímu.

Pozor: i když jste připraveni nabízet lidem 
široké možnosti pro zpracování jejich emocí, 
někdy na to nemají chuť nebo by dávali 
přednost soukromému rozhovoru. Netlačte na 
pilu a ptejte se, co je pro ně přínosné. Pokud se 
ostatní domnívají, že tolik zájmu z vaší strany 
není potřeba, omezte počet schůzek, aby se 
jimi lidé necítili blokováni v situaci, kdy neví, 
kam dřív skočit.

3. Na týmových 
poradách připusťte 
krizovou situaci 
a zajímejte se, jak ji 
každý prožívá.

http://franklincovey.cz
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Obecně platí, že lidé nejsou schopni pracovat na plný výkon, když zároveň 
prožívají velkou změnu. Chraňte proto své podřízené před přetížením a pomozte 
jim zaměřit se na to skutečně důležité – projděte si znovu priority.

Při zvažování, na co směřovat pozornost svých 
podřízených, si nejprve položte otázku a pak se 
stejně zeptejte všech lidí v týmu:

• Jaké nové cíle se objevily?

• Které cíle jsme ještě nesplnili?

• Co můžeme vynechat, abychom získali více 
času a prostoru?

Některé nové priority jsou očividné, jiné už 
tolik ne. Abyste si v tom udělali jasno, měli by 
všichni v týmu zvážit potenciální možnosti: 
„Umožní nám tato změna udělat něco, co by 
předtím nešlo?“

Případně si můžete v rámci týmu udělat cvičení 
typu „zachovat, zrušit, změnit“, které Garbett 
a Bateman doporučují jako osvědčený nástroj 
na přehodnocování skupinových priorit.

Sepište si seznam všech věcí, které vy i tým 
pravidelně děláte (včetně porad), a pak si 
ho společně projděte a u každé položky se 
rozhodněte, zda ji zachováte, přestanete dělat 
nebo změníte, aby se tým mohl naplno věnovat 
tomu, co je akutně potřeba.

Jakmile si ujasníte, které úkoly musí být 
bezpodmínečně hotové, nastavte jasná 
očekávání výsledků – s vědomím toho, že 
lidé možná budou potřebovat jistou flexibilitu 
nebo úpravu pracovní doby. Zdůrazněte, že 
s tím, jak se budou vyvíjet okolnosti, se mohou 
měnit i priority. Není na škodu probrat scénáře 
„co by bylo, kdyby…“ a připravit si proaktivně 
plány řešení možného vývoje. Když si možnosti 
proberete a zvážíte v klidu předem, může to 
týmu ušetřit pozdější obavy a paniku.

4. Pomozte týmu 
zaměřit se v práci 
na několik klíčových 
priorit.

http://franklincovey.cz
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Pro úspěch či nezdar 
změny je zásadním 
způsobem určující to, 
jak o ní mluvíte.
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Reakce lidí na zvraty se mohou značně lišit. Někdo může reagovat stylem „hroutí 
se svět“, jiného to vybudí a motivuje postavit se výzvě čelem.

Aby to bylo ještě složitější, zažívají lidé během 
procesu adaptace na okolní dění horší a lepší 
chvilky – ten, kdo se s tím doposud potýkal, se 
může druhý den dostat do tempa a na druhou 
stranu i ten nejstabilnější článek vašeho týmu 
může občas pociťovat úzkost.

Na pravidelných setkáních ve dvou zjišťujte 
aktuální rozpoložení podřízených a slovy 
Batemana „soustavně lidem pomáhejte vyplout 
nad hladinu a zahlédnout v dáli horizont“. 
Zajímejte se, jak se komu daří. Můžete k tomu 
využít vizuální nástroj (viz model změny nalevo) 
a ptejte se, v jaké části křivky se právě nachází.

Procvičujte roli dobrého posluchače, abyste dali 
najevo pochopení a zájem. Pokud má někdo 
přesto pocit beznaděje, zkuste dané osobě 
položit pár otázek, abyste ji přiměli uvažovat 
o potenciálních příležitostech: jak zůstat 
produktivní navzdory zvratům nebo zda by 
nestálo za to vyzkoušet novou pracovní náplň.

Nechte druhé vyjádřit se a pak nabídněte 
svůj pohled na situaci. Otevřeně přiznejte své 
pocity a poukažte na výzvy před vámi, ale také 
popisujte pozitivní aspekty, které tato nejistá 
situace může přinést, třeba příležitost zaměřit 
se na klíčové poslání společnosti nebo vyladění 
strategie. Například: 
„Upravit tak rychle naše procesy bylo opravdu 
náročné. Stále před sebou máme hodně 
práce, týmu ale důvěřuju. Rád jsem tu byl pro 
zákazníky, když nás nejvíc potřebovali. Otevírá 
se nám velká příležitost posílit loajalitu, což bude 
obrovská investice do budoucna.“

5. Na setkání ve dvou 
vnímejte, jak se cítí 
ostatní, a snažte 
se jim nabídnout 
nadějnou vizi 
budoucnosti.

Výsledky

Čas
Status quo Narušení Přijetí Inovace

http://franklincovey.cz
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Váš úkol provést ostatní zásadní změnou se trochu podobá balancování na kladině 
– musíte být flexibilní, ale koncentrovaní, reagovat na nastalé individuální potřeby 
a stabilizovat přitom tým, abyste se drželi vytyčeného směru.

Pokud někdo z podřízených potřebuje den 
nebo dva volna, aby psychicky „vypnul“ nebo 
si dal do pořádku osobní život, a je-li to možné, 
dopřejte mu to. Buďte kreativní, když si to 
situace žádá, a požádejte své lidi, aby zabrali, 
když je třeba dokončit zásadní úkol. A může-li 
cokoli počkat, ať to počká.

Nebuďte šéfem, který hřímá: „Kde je ta 
zpráva!?“ v situaci, kdy váš podřízený musí ze 
dne na den řešit dramatické zvraty v osobním 
životě.

Jestliže někdo v týmu potřebuje odbornou 
pomoc, například konzultaci u terapeuta, 

nebo volno, aby se mohl postarat o své blízké, 
obraťte se na personální oddělení a hledejte 
v rámci organizace jiné zdroje.
 
V neposlední řadě nezapomínejte s týmem 
ocenit a oslavit, když se něco podaří, ať už je 
to dotažení náročného úkolu, uzavření zakázky 
nebo jen „přežití“ dalšího týdne.
 

6. Přizpůsobujte se 
flexibilně potřebám 
svých lidí a oslavujte 
i malé úspěchy.

http://franklincovey.cz
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Proveďte svůj tým 
změnou

Lídři jsou základním pilířem úspěšné změny. Mají 
vliv na to, jak lidé ve společnosti uvažují a jak ke 
změnám přistupují.

Když lídři vědí, jak lidé v jejich týmu na změnu 
zareagují, snižuje to míru nejistoty. Pomáhat týmu 
udržet si pracovní zápal i v období změn vyžaduje 
jiné dovednosti než jen usilovat o dosažení 
požadovaných výsledků. K úspěšné změně je třeba 
maximální mentální kapacita a zapojení všech 
zúčastněných.

Jako lídr máte za úkol dosahovat výsledků – a to se děje prostřednictvím lidí. Abyste byli
úspěšní, musí vaše kroky zohledňovat i jejich potřeby.

Jak můžeme pomoci vaší organizaci zvládnout 
změny a přetavit nejistotu na příležitost? Zjistěte 
více o novém programu Změna: jak proměnit 
změnu v příležitost. 

Napište nám na obchod@franklincovey.cz nebo 
navštivte naše stránky www.franklincovey.cz.
Případně nás kontaktujte na čísle:

+420 730 872 242 

http://franklincovey.cz
https://www.franklincovey.cz/reseni/zmena-jak-promenit-nejistotu-v-prilezitost/
https://www.franklincovey.cz/reseni/zmena-jak-promenit-nejistotu-v-prilezitost/
https://www.franklincovey.com/change
mailto:obchod%40franklincovey.cz?subject=
http://www.franklincovey.cz
https://www.facebook.com/FranklinCovey.CZ
https://www.linkedin.com/company/1194221
https://www.youtube.com/channel/UC0W5SqjZc57OcLo8L9HifdQ
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