
Využijte energii
změny
5 zásad, jak vést tým 

v proměnlivém prostředí



Zkušený lídr dokáže přeměnit zlom
v příležitost k inovacím a růstu. Pomáhá
svému týmu připravit se, vytrvat
a vytvořit si na základě změny novou
perspektivu, která vede k lepším
procesům a výsledkům.

Přijetí reorganizace 4

Důraz na inkluzi jako základní 

kámen kultury na pracovišti 4

Rozvoj a zvyšování kvalifikace – 

nejen potřeba, ale nutnost 5

Flexibilita práce  6

Zdraví zaměst nanců jako podmínka

zdraví organizace 6

1. Připravte si plán 8

2. Pochopte reakce na změny 9

3. Podporujte vytrvalost 10

4. Uvažujte nad rámec obvyklých

procesů 10

5. Diskutujte 11

Proměňte přístup své organizace

ke změnám 13

Změny mají nejrůznější
podobu a závažnost 3

Kvalitnější řízení změn
vytváří lepší kulturu 7

Změna je nevyužitý
potenciál  12

Obsah

2



Změny mají 
nejrůznější podobu 
a závažnost
Lídři dnes čelí rychlým změnám v řadě oblastí. Ať už váš tým definuje
nový standard po globální pandemii, potýká se s nedostatkem
zaměstnanců, zdrojů nebo usiluje o posílení firemní kultury, každá
organizace prochází matoucí a znepokojivou dobou, která může lidi
ochromit a vyvolat obavy z budoucnosti. 

Reorganizace Inkluze Zvyšování
kvalifikace

Flexibilita 
práce

Zdraví 
a pohoda 

zaměstnanců
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Jak na vaši organizaci
dopadají následující rozsáhlé
změny?



Vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce napříč
pozicemi i stoupající potřebě vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců musí organizace přehodnotit svůj 
tradiční přístup k náboru a udržení zaměstnanců. 
Mnoho organizací přepracovává své strategie 
získávání a udržení talentů s cílem poskytnout jim nové 
příležitosti pro kariérní rozvoj, zvýšení platu a flexibilní 
pracovní možnosti, které by odpovídaly měnícím se 
očekáváním zaměstnanců. Přestože narušení statu 
quo může vést k nejistotě a třenicím, organizace, 
které rychle změní svůj přístup, z toho mohou těžit 
z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 

Vytvoření inkluzivní, férové a udržitelné firemní 
kultury už není jen pozlátko – je základem budoucího
úspěchu organizace. Diverzita a inkluze vytváří
prostor pro otevřenou komunikaci, kreativní
spolupráci, větší potenciál pro inovace, produktivitu a
realizaci nových obchodních příležitostí.
Identifikace a odstranění překážek bránících 
férovému zacházení se všemi zaměstnanci je 
proces, který musí být podporován odhodlanými 
lídry, ochotnými se se změnou osobně a v rámci 
svých týmů utkat. Tyto systémové změny vyžadují 
čas, promyšlenou komunikaci a vytrvalost, aby se 
z konceptu stal základní kámen kultury. 

Shromažďuje vaše společnost
zpětnou vazbu od zaměstnanců,
abyste měli přehled o jejich
spokojenosti na pracovišti?
Nakolik by inkluzivnější firemní 
kultura ovlivnila vaše obchodní 
výsledky?

Přijetí reorganizace Důraz na inkluzi jako základní kámen
kultury na pracovišti

Lídři čelí realitě, v níž udržení
konkurenceschopnosti organizace
stojí na práci s lidmi – a týká se 
to všech oddělení, nejen HR.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:
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Současná „revoluce dovedností“ vyžaduje novou
strategii v oblasti školení a vzdělávání zaměstnanců.
Nedávná zpráva Deloitte Human Capital Trends 
uvádí, že více než polovina zaměstnanců potřebuje
ke své práci nové dovednosti – a tento trend se ještě
více prohloubil v důsledku rozsáhlých personálních
změn spojených s tím, jak lidé střídají zaměstnání
nebo úplně opouštějí pracovní trh. V důsledku toho 
je pro organizace obtížnější obsadit pracovní pozice
než v předchozích letech, což zintenzivňuje potřebu
zvyšovat a měnit kvalifikaci nových a stávajících
zaměstnanců a zaplnit tak mezery ve znalostech. 
Vytváření nových programů zvyšování kvalifikace
může být značně náročné, ale organizace, které
pomohou svým týmům úspěšně využít změny, mohou
těžit z nižší fluktuace zaměstnanců, větší flexibility při
náboru a lepší výkonnosti pracovníků.

Jaké možnosti vzdělávání 
nabízí vaše společnost v rámci
programů kariérního rozvoje?
Jaké dovednosti jsou ve vašem 
oboru nejžádanější a jak se podle 
vás vyvíjejí?

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

Rozvoj a zvyšování kvalifikace – nejen
potřeba, ale nutnost

Více než polovina pracov -
níků potřebuje ke své práci
nové dovednosti.
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Mnoho organizací přešlo během pandemie 
na politiku hybridní či vzdálené práce. Nyní se 
musí rozhodnout, jaká bude v personální oblasti 
jejich dlouhodobá strategie. Programy podporující
flexibilní pracovní úvazky mohou mít významný vliv
na spokojenost a produktivitu zaměstnanců. Mohou
být pro vaši organizaci přínosem také z hlediska
náboru, provozu a pověsti zaměstnavatele.
Je nezbytné, aby lídři úzce spolupracovali s týmem 
personalistů a hlavní poselství změn bylo
komunikováno v rámci firemní politiky. Jejich rolí je
poskytovat svým týmům potřebnou podporu a zajistit,
aby se každý zaměstnanec cítil oceněn bez ohledu na
to, odkud a kdy pracuje.

Zdraví a pohoda již není individuální záležitost, ale jde
o věc celé organizace. Vzhledem k tomu, že hranice 
mezi pracovním a osobním životem se stále více stírá,
zaměstnanci hledají u svých zaměstnavatelů programy,
které by komplexně podporovaly jejich pocit pohody. 
Pro mnoho společností však měla tato oblast ve 
srovnání s naléhavějšími iniciativami nízkou prioritu,
což v posledních několika letech vedlo k velkým
změnám ve strategii benefitů a rozpočtech na ně.
Zavádění nových programů benefitů vyžaduje
promyšlený přístup k řízení změn, abyste zajistili, že
investice vaší organizace budou mít trvalý dopad
na zapojení zaměstnanců a jejich zdraví a pohodu. 

Flexibilita práce Zdraví a pohoda zaměstnanců jako
podmínka zdraví organizace
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Práce se změnami je součástí role každého lídra, ale
způsob, jakým pomáhají změny realizovat, může
posunout týmy a organizace nad rámec běžného
fungování. Vytváření kultury založené na vytrvalosti
a překonání představy, že dobu změn je třeba prostě
přetrpět, umožňuje lídrům proměnit nepřízeň osudu
v příležitost k růstu a pomáhá jejich týmům dělat
totéž.
 
Mnoho firem se zaměřuje na investice do náklad ných
kodifikovaných procesů řízení změn, ale úspěch 
změny vyžaduje víc než to – nakonec jsou to vaši lidé, 
kdo změnu uskutečňuje. 

Zde je pět zásad, které vám pomohou efektivně provést
týmy změnami vstříc inovacím: 

1. Připravte si plán. 
2. Pochopte reakce.
3. Podporujte vytrvalost.
4. Uvažujte v širším kontextu. 
5. Diskutujte.

Kvalitnější řízení změn
vytváří lepší kulturu
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Plán jako dokonalá záchranná síť je jedním ze způsobů,
jak lídři budují ve svých týmech důvěru a prokazují, že si ji
zaslouží. Ať už se jedná o velkoplošné řešení, nebo
o individuální přístup, plán je pro týmy signálem, že lídři
vědí, jak postupovat. Nejefektivnější plány jsou psány
společným jazykem, staví na hodnotách kultury
organizace a pomáhají lidem, aby se se změnou sžili.

„Plán udává lídrům a týmům cestu vpřed v době změn," 
říká Kory Kogonová, víceprezidentka pro vývoj 
ve FranklinCovey, „protože definuje zásady potřebné
k orientaci v procesu změn jako pochopení, o jakou
změnu se jedná, a správné nástroje k jejímu přizpůsobe-
ní.“ Seřazení relevantních informací ve správném pořadí 
ve správném pořadí výjimečný lídr ho dokáže uskutečnit.
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1. Připravte si plán, který je přizpůsoben
vašim lidem a organizační kultuře



Ačkoli změna zasáhne každého člověka v jiném
období, existuje pět běžných reakcí, které můžeme
sledovat, abychom pochopili globální postoj
ke změnám:

AKCE 

Všichni se změnou souhlasíte a jste připraveni jednat.

MINIMALIZACE 

Ztotožňujete se se změnou, ale děláte maximum, 
abyste omezili narušení.

VYČKÁVÁNÍ 
Okamžitě neuděláte nic a čekáte na další vstupy.

VZDOR 

Aktivně proti změně bojujete a děláte maximum,
abyste udrželi status quo.

ODCHOD 

Rozhodnete se, že změna v podstatě není nic 
pro vás.

Lídři jsou také lidé. Když čelíte vlastním reakcím 
na změnu, zvýší se vaše empatie vůči týmu. Ta je 
klíčem k tomu, abyste svému týmu pomohli vytrvat 
při realizaci změny. Kory Kogonová, 

víceprezidentka pro vývoj ve společnosti FranklinCovey

„Provést druhé změnami
můžeme, pouze pokud 
se se změnami umíme
vypořádat nejprve my sami.“
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2. Pochopte reakce na změny z pozice
jednotlivce a lídra



Odolnost je důležitou dovedností jednotlivců, týmů
a lídrů. Ať už čelíte jakékoliv změně, odolnost vám
pomůže přejít ze zmatku zpět do statu quo – a tuto
dovednost jsme v posledních letech všichni potřebovali.
Když se však chcete posunout nad rámec běžné praxe,
potřebujete vytrvalost.

Když jako lídr povzbudíte svůj tým k vytrvalosti, lidé 
společně dokážou využít příležitosti udělat víc a stát 
se lepšími. Tým snáze překonává nepohodlí spojené 
se změnou a přejde k inovaci – příležitosti, která 
přesahuje rámec požadovaného.

Kouzlo spočívá v tom, že lidé jenom nečekají na další
změnu a v mezidobí se dál lopotí. Vytrvalost znamená,
že týmy a lídři aktivně hledají každý den způsoby, jak
překonat obvyklé postupy a očekávání.

K opakovanému dosažení výsledků jsou potřeba
správné procesy a systémy. Chcete li svůj tým
posunout vpřed v době zlomu, musíte udělat víc než
jen postupovat podle kontrolního seznamu činností. 
Je nutné také reagovat – neustále si uvědomovat, 
přehodnocovat a kalibrovat, jakou reakci změna 
vyžaduje a co je potřeba k tomu, abyste provedli svůj 
tým zónou zlomu. Součástí je i práce na poutavé 
vizi změny, která vám pomůže zapojit tým do řešení 
obtížných situací.

3. Podporujte vytrvalost 4. Uvažujte nad rámec obvyklých procesů

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ:
Jak v minulosti reagovali lidé ve
vašem týmu na změny?
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Pomáhat svému týmu překonávat obtíže vyžaduje
povzbudivé vedení. Mnoho lidí reaguje na změnu
zpočátku strachem nebo frustrací, což je může přivést
k pasivitě, nebo dokonce ke vzdoru.
 
Zaměstnanec s reaktivním myšlením vyžaduje zvláštní 
pozornost – dialog místo diktátu, který vám pomůže 
jim porozumět a zapojit je. Pokud vyvíjíte tlak nebo 
očekáváte slepé dodržování, bráníte růstu odolnosti 
i vytrvalosti, které jsou nezbytné k přeměně změny 
v trvalý růst. 

5. Diskutujte

Jaké komunikační kanály mají
lídři a zaměstnanci k dispozici
při řešení nových problémů?
Vítá vaše organizace dialog 
v období změn a podporuje ho?

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:
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Výzvy, kterým organizace dnes čelí, nemusí být
stejné jako ty, před kterými budou stát za půl
roku, za rok nebo za pět let, ale jedno je jisté:
ke změnám dochází neustále. 

Lídři, kteří rozumí vlastním a týmovým reakcím
na změny, jsou schopni lépe vnímat změny jako
potenciál. Se správným myšlenkovým nastavením
a vhodnými nástroji mohou lídři naučit své lidi
ocenit a využít změny a vytrvat i přes
krátkodobou nejistotu.
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Změna je
nevyužitý
potenciál



Pusťte se do toho

Ačkoli je každá změna jedinečná, řídí se předvídatelným schématem. Jeho pochopení 
a osvojení dovedností, jak se v něm úspěšně orientovat, vám umožní vědomě určit, jak 
postupovat vpřed – a to i v těch nejnáročnějších obdobích zlomu.

Změna: proměňte nejistotu v příležitost je seminář, jehož cílem je pomoci organizacím 
budovat důvěru jednotlivců prostřednictvím předvídatelného schématu změn, provést 
lidi běžnými reakcemi na ně a optimalizovat procesy jejich řízení. 

Chcete-li se dozvědět více, napište nám
na info@franklincovey.cz nebo navštivte
naše stránky FranklinCovey.cz

FranklinCovey usiluje o to být nejdůvěryhodnější společností v oblasti leadershipu na světě. 
Rozvíjíme lídry, jejich týmy a firemní kulturu a jsme tak partnerem při transformacích, které 
přinášejí průlomové výsledky. Naše programy pomáhají lidem změnit jejich myšlení a chování – 
na individuální i kolektivní úrovni. Prostřednictvím inovativní technologie pro systematický rozvoj
(licence All Access Pass) dosahujeme s našimi klienty trvalých změn. 
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Proměňte přístup své 
organizace ke změnám

https://www.franklincovey.cz/reseni/zmena-jak-promenit-nejistotu-v-prilezitost/
mailto:info%40franklincovey.cz?subject=
http://www.franklincovey.cz/

