
How t Turn Uncertainty Into Opportun

ZMĚNA

Ke změnám dochází neustále, ať chceme, nebo ne. Jsou součástí našich životů, ovlivňují fungování a výsledky 
organizací, zrychlují – a nemizí. I když jsou změny těžké, můžeme je zvládnout a ještě z nich vytěžit.  

Mnoho firem se tváří v tvář změně zaměřuje primárně na proces. K jejímu zvládnutí to však nestačí; 
úspěšné zdolání záleží především na lidech a na tom, jak je lídři dokážou zapojit, nakolik se jim podaří 
snížit pocity nejistoty a změnit vnímání změny z ohrožení na příležitost. Dokážete-li efektivně zvládat 
změny, získáte silnou konkurenční výhodu.

Nový seminář Změna: proměňte nejistotu v příležitost

Když si uvědomíme, že každá změna má 
předvídatelný průběh, můžeme zvládat 
své reakce na změnu, proaktivně se na ni 
připravovat a lépe se orientovat v jejím 
procesu. 

Díky tomu jsme pak schopni se vědomě 
rozhodnout, jaký další postup je nejlepší – 
dokonce i v těch nejtěžších fázích.

CÍL DOPADY

JEDNOTLIVCI
Získat sebevědomí 
pro zvládání změny 
díky pochopení jejího 
předvídatelného průběhu

Zaměstnanci s větším sebevědomím dokážou změnu vytěžit 
naplno, přetavit nejistotu v příležitost a překonávat vytyčené 
výsledky.

LÍDŘI
Úspěšně provést 
zaměstnance přirozenou 
lidskou reakcí na změnu

Lídři, kteří rozumí základním principům lidských reakcí, umí týmy 
zapojit tak, aby samy chtěly vytyčených výsledků v rámci změny 
dosáhnout, nebo je dokonce překonat.

ORGANIZACE
Optimalizovat všechny 
procesy pro řízení změny

Efektivita změny není jen o procesu – je to také o lidech. 
Poskytněte zaměstnancům na všech úrovních nezbytné nástroje 
k tomu, aby dokázali urychlit a optimalizovat změnu, třeba i nad 
rámec počátečních možností.

proměňte nejistotu v příležitost TM
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Forma dodání
Seminář tvoří tři moduly:

• Modul 1: Zvládněte změnu – lídři i jednotlivci se naučí, jak sami změny zvládat.

• Moduly 2 a 3: Proveďte tým změnou – lídři se učí, jak úspěšně provést změnou své týmy.

*pro držitele licence FranklinCovey All Access Pass

Seminář realizujeme v různých formách výuky: naživo (každý modul 120 trvá minut), on-line (každý 
modul trvá 90 minut) a prostřednictvím digitálních lekcí a kurzů. Jednotlivé moduly mohou být 
realizovány v jednom dni nebo dle přání ve více dnech. 

Seminář je vhodný jako samostatný rámec pro zvládání změny nebo ho lze zakomponovat do 
stávajícího procesu řízení změny.

PŘÍPRAVA UČENÍ APLIKACE EVALUACE

Materiály a nástroje
• účastnický manuál s nástroji pro zvládání 

změny

• dvoje pracovní karty 

• digitální nástroj pro lídry*

• články a tipy k tématu pro lídry na portálu 
Jhana*

• lektorská sada a nástroje pro virtuální 
certifikaci* 

Modul 1 Modul 2 Modul 3

VŠICHNI LÍDŘI

• digitální nástroj pro lídry
• dvoje pracovní karty
• články a tipy k tématu pro 

lídry na portálu Jhana*
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Hurdles, Quicksand, and Brick Walls
A tool to sort and understand obstacles and brainstorm ways to overcome them.

Hurdles: What obstacles can you overcome on your own?

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Quicksand: What obstacles are slowing you or causing you to get 
stuck? Who might help?

Brick Walls: What obstacles might you have to pass along to your  
leader or others?
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What factors led up to it?

 

What else do I know about why the 
change is happening?

What does the change mean for me? (For my role, responsibilities, skills, etc.)

Who wants the change? 

Change Worksheet
A tool to gain clarity about a change so you can decide how to engage with it. 

What is changing? 

Why is the change happening?

CHANGE: HOW TO TURN UNCERTAINTY INTO OPPORTUNITY
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Toward or Away
A tool to prepare you to dialogue with your team members about their 
reactions to change.

Where is each team member on the change curve?  
Plot each person on the model using their initials.

How does each person seem to be reacting to the change: move, 
minimize, wait, resist, quit? Why might they be reacting that way?

Name: Reaction: Thoughts on Why:

For each team member, do they seem to be moving toward or away 
from the change?

STATUS QUO

RESULTS

TIME

DISRUPTION ADOPTION INNOVATION

Point of Decision

AWAY TOWARD

CHANGE: HOW TO TURN UNCERTAINTY INTO OPPORTUNITY
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REACTION TO CHANGE

MOVE
Quickly charges into action toward the new 
objective.

ADVANTAGES:
 ∙ Not stuck in the old way.

 ∙ Willing to try new things.

 ∙ Easy to motivate.

 ∙ Always looking to experiment.

DISADVANTAGES:
 ∙ May act too quickly or without full 

information.

 ∙ Can leave others behind.

COMMON RESPONSE:
“Let’s get it done.”

FOR INDIVIDUALS

ZONE OF  
STATUS QUO

Status Quo is where we are before a change 
is introduced. Here we:

Prepare, Don’t Avoid
To do so:

 ∙ SCAN for trends, patterns, or plans that 
suggest change is coming.

 ∙ ASK for others’ perspectives on what 
might change, especially leaders and 
team members.

 ∙ ACT to get better organized so you can 
flex and respond when change happens. 
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V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci tohoto programu nás kontaktujte: obchod@franklincovey.cz.

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 730 872 242

info@franklincovey.cz | www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk

Tento program je součástí licence FranklinCovey All Access Pass™. 
All Access Pass™ je roční obnovitelná licence, se kterou vaše organizace získá neomezený přístup k programům, on-line seminářům, 
digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey. Řešení All Access Pass vám rádi představíme 
a poskytneme časově omezený přístup do portálu, který toto vše nabízí: aap@franklincovey.cz.


