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Staňte se lepším manažerem  

Vážení manažeři, zkušení či začínající! Jsme si vědomi toho, že vaše práce, ať už se týká 

jakéhokoliv odvětví, je velmi náročná a na vás jsou kladeny vysoké nároky. Ve vašem 

povolání je velice důležité se neustále vzdělávat, držet se nejnovějších trendů a jít s dobou.  

Berte tedy následující stránky jako ryze inspirační. Pokusíme se pro vás shrnout základní 

vlastnosti a dovednosti, které je třeba rozvíjet. Nuže, pojďme do toho!  

Ať už jste na manažerské pozici nově, nebo máte vaše křeslo už pěkně zahřáté, je potřeba 

se zaměřit na určité dispozice, které jsou či v blízké budoucnosti budou od vaší osoby 

očekávány. V tomto případě se nejedná ani tolik o vlasnosti, jako spíše o dovednosti a 

schopnosti, které se můžete naučit.  

Někdo je rozeným vůdcem, jiný zase odjakživa bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním 

manažerem od prvního dne ve funkci a v tomto oboru je nesmírně důležité se neustále 

vzdělávat, učit se a objevovat nové věci. 

Pojďme se nyní zaměřit na několik naprosto klíčových kroků, kterými by se měla vůdčí 

osobnost řídit.  

 

  

 

�	
„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět 

není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to 
znovu.“ 
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VYTVOŘTE VIZI 

Že bez vize to nemá smysl, je asi všem jasné. Kam má firma směřovat, jakou cestou jít a 

které kroky k dosažení stanovených cílů podstoupit, to vše musí být v hlavě takového 

vůdce jednoznačně načrtnuto.  

Právě vize je onou pohonnou hmotou, která dává do pohybu celý kolos jménem firma. „O 

úspěšných leaderech se často říká, že to jsou vizionáři. Vize má schopnost v nás a skrze nás 

pak i v ostatních aktivovat velké množství energie,“ říká lektor top vision Martin Konečný. 

„To je jeden ze základních a řekl bych minimálních předpokladů u každého, kdo chce vést 

ostatní – platí zde ono okřídlené rčení Kdo chce zapalovat ostatní, musí sám hořet,“ dodává.  

Položte si otázku: „Kde bych chtěl vidět svou firmu za X let?“  

„A kde bych chtěl vidět sebe?“  

Odpovídáte: „Ve vedení této firmy?“ Skvěle! Stanovte si zřetelný cíl a termín, do kdy tohoto 

cíle chcete dosáhnout.  

 

Každý zaměstnanec vašeho týmu podvědomě chce být inspirován k lepším výkonům. Právě 

nová vize společnosti vaše svěřence jistě řádně motivuje, a tak se do nových úkolů pevně 

zakousnou.  

 

�	
„To, co typicky odlišuje úspěšné lidi v byznysu od 

těch průměrných či neúspěšných je schopnost 
vytvářet sobě či pro druhé lákavé a atraktivní 

vize.“ 
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ROZVÍJEJTE SVŮJ TÝM 

Mějte své dveře vždy otevřené! Buďte tu pro své zaměstnance. Je důležité, aby váš tým 

věděl, že se na svého „kouče“ může obrátit s jakoukoliv prosbou či problémem.  

Vztahy v kanceláři a na celém patře budovy, ve které vaše firma sídlí, jsou nesmírně důležité 

a dost možná také klíčové v otázce toho, zda firma bude dlouhodobě prosperovat.  

No jistě. Jakmile se zaměstnanci hádají, špatně spolu vycházejí a jejich vzájemná 

komunikace vázne, budou stejně tak váznout i jejich úkoly. Hádky budou pokračovat i na 

poradách a špinavá hra některých z nich pak povede k oboustrannému obviňování.  

Pokud konflikt nevyřešíte ani vy, někteří zaměstnanci dají výpověď, a tak budete muset 

shánět nové lidi. Celý plán se tak zpomaluje a naplnění vaší vize se odsouvá.  

„Neexistuje žádný nejlepší styl leadershipu. Nejúspěšnějšími lídry jsou ti, kteří dokážou 

přizpůsobit svůj styl vedení lidí dané situaci a zkušenostem jednotlivce či celého týmu a také 

jejich schopnosti přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly,“ ví Martin Konečný.  

V leadershipu často chybí vize, chuť a energie. Řada lidí nedělá to, co je baví, a do práce 

chodí jen pro peníze. Úspěšný leadership začíná výběrem lidí do týmu. „Manažerům radím, 

aby velmi dobře zvažovali a pečlivě si vybírali své nové kolegy,“ říká.  

„Spolu s tím je důležité mít rád lidi. Když mám rád lidi, mají oni rádi mě. V týmu pak panuje 

otevřená atmosféra a spolupráce funguje přirozeně a samovolně,“ dodává Martin Konečný.  

V ideálním případě spolu zaměstnanci vychází a více než zaměstnanci jsou zároveň i přátelé. 

K dosažení přátelských vztahů a stmelení kolektivu pomáhají teambuildingy. Cílem takového 

správného teambuildingu je intenzivní posílení pracovního kolektivu, podpoření týmového 

ducha v lidech a celkové zlepšení vzájemné komunikace.  

Díky teambuildingu dokážete pochopit lépe sami sebe i své kolegy, jejich povahové rysy, 

schopnost řešení problému a tím pádem pak lépe dokážete pracovat jako skutečný tým. 

Ve velkých společnostech často chybí dostatečná komunikace mezi jednotlivými týmy nebo 

dokonce i uvnitř jednotlivých týmů. Vyzkoušíte-li si krizové situace při teambuildingu, tedy 

při hře, ve které o nic nejde, získáte řadu zkušeností, a při následné krizové situaci v práci už 

dokážete lépe reagovat.  
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MOTIVUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE 

Jak už jsme psali výše, motivace zaměstnanců je důlěžitá a každý z nich ji prakticky 

vyžaduje, i když to nikdy neřekne nahlas. Správné používání motivačních nástrojů je proto 

jedním z nejdůležitějších úkolů manažera.  

O každodenní pracovní motivaci rozhoduje řada okolností a mnohé z nich nebývají 

dostatečně doceněny. „Chcete-li ze svých spolupracovníků získat co nejvíce a současně zvýšit 

jejich spokojenost, neměli byste pomíjet především tato tři tajemství,“ radí Jan Urban, lektor 

top vision a konzultant managementu.  

1. Tajemství: Samostatnost 

Samostatnost motivuje především proto, že vychází z přirozené lidské potřeby řídit svou 

činnost. Podpora samostatnosti pochopitelně neznamená, že pracovníkům dáte možnost si o 

své práci rozhodovat zcela samostatně. Může však znamenat například to, že jim poskytnete 

včasnou zpětnou vazbu, na jejímž základě se v řadě případů sami rozhodovat mohou. Pokud 

to dokážou, pak do jejich práce a rozhodování, není-li to zcela nutné, nezasahujte. 

2. Tajemství: Rozvíjení schopností 

Stejně účinným motivačním nástrojem je možnost rozvíjet si své vlastní schopností. I tato 

motivace odráží jednu ze základních lidských potřeb, a to potřebu se ve své činnosti 

zdokonalovat. Působí především tehdy, zvyšujeme-li si schopnosti, na kterých nám záleží a 

které posilují naše sebevědomí. 

Pro praktickou motivaci z toho plyne, že zadávané úkoly by neměly být příliš lehké (ale ani 

příliš obtížné). Měly by být zadávány tak, aby pracovníkům přinášely možnost si své 

schopnosti postupně, ale trvale zvyšovat. 

 

�	
„Selhání je jednou z možností. Pokud neselháváte, 

nejste dostatečně inovativní.“  

Elon Musk, podnikatel 
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3. Tajemství: Širší smysl práce 

Třetí motivační faktor, tedy smysl prováděné práce, bývá nejsilnější. Lidé, kteří jasně chápou 

širší smysl a význam své práce, se často snaží vykonat i úkoly velmi složité, vyžadující 

překonat značné překážky.  

Smyslem práce, podporujícím motivaci, však nejsou „čísla“, například firemní zisky.  Je jím 

konkrétní přínos činnosti pro určité osoby, zpravidla zákazníky, případně pro společnost jako 

celek. Objasněme tedy zaměstnancům, proč a jak je právě jejich práce pro zákazníky 

důležitá. 

Uvedené motivační nástroje nejsou jen důležité. Jejich význam spočívá i v tom, že je penězi 

nelze nahradit. I dobře honorovaní zaměstnanci, jejichž potřeby samostatnosti, rozvoje a 

smyslu práce zůstávají neuspokojeny, ze sebe nevydají vše. Dříve nebo později se začnou 

poohlížet po jiném zaměstnavateli.  

 

�	
Před novým manažerem stojí kupa úkolů a desítky 
hektarů neprobádané půdy. Odkud by měl nováček 

začít? Co by se měl naučit jako první a jak by měl 
dále postupovat, aby se manažerskou divočinou 

prokousal? 

“Pro každého nového manažera je důležité, aby v prvních 
týdnech neztratil hlavu a potřebné zdravé sebevědomí. Je 
nutné dobře poznat jednotlivé členy týmu, dobře je 
nasměrovat a pozitivně namotivovat na společný cíl a cestu 

v duchu vzájemné důvěry. Proto manažer - novic musí 
intenzivně pracovat na rozvoji své emoční inteligence v 
nejširším slova smyslu. Tudy vede cesta k jeho 

dlouhodobému úspěchu.” 
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PLÁNUJTE A ZLEPŠETE ŘÍZENÍ PRIORIT 

Čas si nemůžeme koupit ani půjčit. Je zdarma, ale každou vteřinou je ho míň a míň. 

Každého čeká přesně 24 hodin denně a je jen na něm, čemu je obětuje a za co je utratí. 

Právem se říká, že je to právě čas, který je tou nejdůležitější věcí, kterou v životě máme. 

Rozhodně ve vás nechceme vzbuzovat pocity, že byste měli litovat ztracených hodin při 

sledování seriálu, čekání na autobus, nebo na přátele, kteří chodí pozdě.  

Naopak bychom vás chtěli naučit, jak lépe alokovat oněch čtyřiadvacet hodin tak, abyste 

toho stíhali mnohem více. Proč? Protože stihnete-li denně o jeden pracovní úkol více, o 

jeden telefonát příteli více, či o jeden cvik v posilovně více, dosáhnete svého cíle dříve a 

budete úspěšnější a spokojenější. 

Čeho vlastně chceme dosáhnout? 

Problémů může být hned několik. Prvním z nich jsou přehnané a nejasně definované cíle. 

Proto je v tomto případě na místě rozdělit tento cíl do menších, dílčích milníků, tak, jako 

jsme vám radili na samotném začátku.  

Pokud veškerou snahu a každý krok, který v práci během příštích 365 dnů uskutečníte, bude 

směřovat a korespondovat s tímto dílčím cílem, budete si nejpozději za rok stanovovat další 

dílčí milník, který vás znovu o krok přiblíží ke splnění vaší vize. A takto to funguje se vším, 

nejen v pracovním procesu, ale i v cestě za vysněnou postavou, nebo dokonce přečtenou 

knihou. 

Absence delegování 

Máte toho v práci až nad hlavu, ale všechno chcete přesto dělat sami, protože to druzí 

nezvládnou tak, jak si to představujete? To je rozhodně špatně. Naučte se delegovat, vyplatí 

se to, a nejen kvůli zefektivnění vaší práce, ale i zlepšení vašich vztahů s kolegy. 

Příliš velký rozsah 

I když nás ve škole učili, jak skvělý byl renesanční člověk Leonardo da Vinci, v dnešní rychlé 

době to není zcela možné. Běžný člověk se dost dobře nestane jaderným fyzikem, úspěšným 

literátem, ředitelem nadnárodní společnosti a majitelem olympijské medaile v lukostřelbě. 

Ne najednou v jednom životě.  
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Zde je potřeba slevit ze svých tužeb a dětských snů a začít se orientovat na jednu či dvě 

oblasti. Je rozhodně lepší se naplno vložit do plnění jednoho cíle, než rozložit naši snahu do 

pěti nijak nesouvisejících oblastí. 

Zbytečná byrokracie 

Tabulky, každodenní porady, zdlouhavé e-mailové komunikace. Odpusťte si tyto zdlouhavé 

činnosti, které vás zdržují od produktivní práce a mají tendenci přispívat k bobtnání a 

zahlcování každého pracovníka ve firmě. Pokud zrovna nejste někdo, kdo by si ze své 

pracovní pozice mohl dovolit tuto „byrokracii“ zakázat, alespoň nenápadně ukažte vašemu 

šéfovi tento, či jiný článek o efektivitě práce.  

 

 

�	
 Jak skloubit časově náročnou práci s volným časem  

a prostorem pro relaxaci? 

„Člověk musí být v první řadě v pořádku sám, aby mohl být 
k dispozici ostatním. Přestože si myslím, že k plnému 
pochopení této věty je třeba dospět a dozrát, dovoluji si 

poskytnout malou nápovědu:  

Jde o investice do sebe sama a tedy o důležitost, o priority. 
Pokud považuji (a měla bych) svůj volný a odpočinkový čas 
za důležitý, podobně, jako třeba pracovní schůzku, nemělo 

by mi být zatěžko – podobně jako při pracovní schůzce – 
zavřít dveře a vypnout telefon. A pokud mám v oblibě 
plánování a mou silnou stránkou je dodržování plánů, 

pomáhá si prostor pro relaxaci zkrátka naplánovat.“ 

Jana Vávrová, lektorka top vision 
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Naučte se oddělovat důležité od nepodstatného, stanovte si priority. Velmi pomáhá také 

každodenní checklist, který si jednoduše připravíte při cestě do práce, nebo během snídaně.  

Jasně stanovené úkoly vám pomůžou lépe se orientovat v tom, co všechno dnes musíte 

splnit, lepší motivaci pak zajistí pravidelné odškrtávání položek checklistu.  

Mocné slovo „NE“ 

Nebojte se odmítnout a vyjádřit svůj nesouhlas. Slůvko NE patří k těm nejkratším, přesto se 

mnohdy neříká lehce. V práci se bojíme odmítnout nadřízeného, v soukromém životě 

rodinné příslušníky nebo přátele ve snaze udržet si jejich přízeň. Výsledek? Jsme vyčerpaní, 

naštvaní a trápí nás pocit viny. Zvládnutí umění říkat NE vám může změnit život. 

 

Každý má právo prosazovat své záměry, samozřejmě s ohledem na práva druhých. Je 

přirozené, že děláme i kompromisy, nikdy bychom však neměli přistoupit na strategii 

permanentního souhlasu.  

Nenechte se vyrušit 

Trvá několik minut, než se dostaneme do fáze flow, ve které se plně soustředíme na plnění 

jisté práce. Může to být ale jen pár sekund, které nás z tohoto stavu vytrhnou a celý proces 

plnění úkolu se výrazně zpomalí.  

 

� 

Jaké jsou klíčové vlastnosti manažera, na kterých 
při své práci může stavět svůj úspěch? 

„Úspěšný manažer musí být inteligentní, dále pak rozumět 
své profesi po finanční stránce, být připraven na 

networking a neměl by mu chybět zdravý selský rozum.“ 

Yvona Charouzdová, lektorka top vision 
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Naučte se „nasadit si klapky na oči“ a zacílit přímo před sebe, třeba na monitor počítače. 

Nereagujte na příchozí e-maily, textovky, zprávy na facebooku. Ve sdílené kanceláři 

používejte sluchátka (v některých případech i špunty do uší).  

Nenechte nikoho, aby vám narušil vaše plné soustředění, a garantujeme vám, že práci 

dokončíte v rekordním čase. 

Pozor na nečekané situace 

Cink! Nová zpráva. V případě, že máme jasně rozvržený časový plán, nám tato urgentní 

situace rozhodí celý den. Počítejte každý den s dostatečně velkou časovou rezervou, aby se 

vám nezačaly úkoly kumulovat. Pak totiž ve vašem plánu vzniká chaos, což rozhodně 

nechcete. 

Hlavně v klidu 

Při tvorbě plánu se pokuste najít čas také na nezbytnou relaxaci, klidnou večeři (ne takovou, 

při které budete někam spěchat), četbu knihy a především spánek. Nejlépe se vám bude 

pracovat při duševním klidu a vyváženosti. 

  

 

�	
„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde,  

je nutné naučit se tančit v dešti.“  

Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple 

� 

Líbí se vám e-Book? 
Stáhněte si další! 

� 

Stahujte: e-Book PLÁNUJTE 
Jak efektivně plánovat a stanovovat priority? 
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JAK ŘEŠIT NEPŘÍJEMNÉ SITUACE?  

Jistě se setkáte s celou řadou nepříjemných situací. Vyřešit problémové chování jednoho 

ze zaměstnanců, držet morálku firmy pohromadě, když se zrovna nedaří, správně 

motivovat. To vše na vás na pozici mnažera čeká.  

Pořádně zatopit vám mohou problematičtí zaměstnanci. Mnohdy se stává, že tato nepříznivá 

situace a spor v kanceláři vedou k výpovědi ze strany dalších zaměstnanců, která je spíše 

útěkem z bojiště. Problémové osobnosti se ale vyskytují téměř v každé firmě, pojďme se 

s nimi tedy seznámit. 

Vztahy se spolupracovníky a zaměstnanci jsou dalším důležitým faktorem úspěšné firmy. 

V práci mnoho z nás tráví podstatnou část týdne, a tak je vždy příjemné, když s vlastními 

zaměstnanci dobře vycházíte. Navíc je dokázáno, že pozitivní vztahy zvyšují produktivitu 

práce a přispívají k vyšším výkonům. V zájmu manažera by tedy měla být snaha o vytvoření 

perfektního pracovního týmu, ve kterém bude docházet k dokonalé synergii. 

Stejně jako v džungli si budete muset i v kanceláři dát pozor na Dravou šelmu, prototyp 

zaměstnance, který jde při svém jednání takzvaně přes mrtvoly. Vyhrožování, psychický 

nátlak, ani hrubá slova mu nejsou cizí a i když k vám vždy mluví s úsměvem na rtech, 

vstřícnost od něj rozhodně nečekejte.  

Šelmu dokáže porazit jen statečný, vytrvalý lovec s dobrou taktikou, proto si při jednání 

s těmito osobami dávejte pozor a přidejte špetku kultivované bojovnosti. Na silnějšího lva 

si přece tygr netroufne. 

Garantujeme vám, že na každém pracovišti se objeví alespoň jedna Drbna. Navenek velmi 

přátelská a srdečná osoba, která je zadobře se všemi kolegy. Jakmile ale opustíte kancelář, 

okamžitě začne s pomlouváním za vašimi zády.  

Skrze překrucování a přibarvování detailů, které o životech ostatních zjistila, může dost 

dobře narušit vztahy v celé firmě a všechny rozhádat. S takovou osobou doporučujeme 

komunikovat ryze o pracovních záležitostech a neodhalovat před ní své soukromí, které by 

mohla za našimi zády použít v náš neprospěch.  
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Znepříjemnit pracovní dobu by vám mohl i pan Všeználek. Ten má na veškerou činnost 

ostatních zaměstnanců vlastní názor a co je horší, pokaždé vám předvede alespoň tři pádné 

důvody, proč danou činnost dělá daná osoba špatně, a jak by na jejím místě postupoval on.  

Všeználek nesnáší opačný názor a za každou cenu si prosazuje ten svůj. Při práci se 

pravděpodobně nevyhnete jeho otevřeným názorům, a tak musíte dát jednoznačně najevo, 

kdo je tu pánem.  

Právě řešení obtížného či problémového chování některého z vašich zaměstnanců bývá 

jedním z nejsložitějších úkolů, jehož řešení závisí na sociálních a komunikačních 

schopnostech manažera. 

Manažer by měl ideálně toto chování vycítit, včas identifikovat, ale i porozumět jeho 

příčinám a uplatnit takové metody řešení, aby se podobný problém nerozšířil mezi další 

zaměstnance. Prohřešky vašich svěřenců se dají řešit primárně slovní domluvou, případně i 

disciplinárně. 

Problémové chování zaměstnanců škodí firmě přímo i nepřímo. Vedle výkonových 

nedostatků a kázeňských prohřešků může ničit pracovní morálku celého kolektivu a 

narušovat dokonce pověst společnosti. Jeden nezvládnutý zaměstnanec tak může dost 

dobře poničit značku úspěšně fungující firmy. 

K takovému chování patří především agresivní a urážlivé jednání ke společenskému okolí, 

sklon k častým absencím, neodpovědnost, sklon k vyvolávání konfliktů, snaha přenášet vinu 

na druhé, nebo nepoctivost. 

Stanovit konkrétní příčinu obtížného chování zaměstnance nemusí být vždy jednoduché a 

určit konkrétní „diagnózu“ těchto příčin byste jako manažeři neměli uspěchávat. Zdrojů 

takového chování je celá řada.  

Zaměstnanec se může v práci cítit špatně, může být nespokojený s pracovní náplní, může mít 

zdravotní problémy, nedostatek sociálních dovedností, sebereflexe, psychické problémy, 

nebo jednoduše „špatný den“. 

Při jakémkoliv náznaku takového problému tedy okamžitě začněte jednat. Dotyčného si 

pozvěte do kanceláře a nejprve si zkuste otevřeně promluvit. Pokud bude v problémovém 

chování pokračovat, buďte důslední a potrestejte ho.  
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INSPIRACE: Jako Warren Buffet a Steven Spielberg 

Schopnost nepřipouštět si prohru, spadnout a vstát, znovu a znovu. To je to, co dělá 

úspěšné lidi úspěšnými. Jejich bezmezná touha po dosažení cíle je jako hnací motor, který 

je každé ráno nutí vstávat. A i když se třeba dostali na samotné dno, zvedli se, a dnes jsou 

na úplné špici.  

Boháčem už v dětství 

Když se ve třicátých letech minulého století začala USA dostávat z Velké hospodářské krize, 

nakupoval teprve šestiletý Warren Buffett balení šesti plechovek Coca Coly za 25 centů. Když 

je pak během dne rozprodal v okolí, každou za 5 centů, získal své první vydělané peníze. 

V jedenácti letech si koupil své první tři akcie, o tři roky později objevil obchod 

s nemovitostmi. Dnes druhý nejbohatší člověk světa má očividně bezmezný talent na 

vydělávání peněz, je to ale i jeho odhodlání a motivace, bez které by svůj talent nikdy 

nerozvinul v takové míře. Warren Buffett jednoduše „chtěl“. Chtěl být bohatý, a aby toho 

dosáhl, uzpůsobil tomu každý svůj krok. 

Většina z nás se ráda nechá inspirovat příběhem slavné osobnosti, jejíž cesta na vrchol byla 

trnitá a klikatá. Co stojí za úspěchem těch nejlepších z nás? Rodinné zázemí, inteligence, 

kontakty, štěstí, ale také způsob myšlení. Jaká je tedy mentalita vítězů, těch, kteří zvítězili 

v životě a mohou si jeho zbytek náležitě užít? 

Na univerzitě ho nechtěli 

Jedním z nejznámějších hollywoodských jmen je bezesporu jméno Stevena Spielberga. 

Věděli jste ale, že filmový režisér, producent a scénárista se jako nadějný filmař ani 

nadvakrát nedostal na University of Southern California? Ke studiu ho nepustily známky ze 

střední školy, kde měl Spielberg trojky. 

Dnes stojí na univerzitním kampusu USC budova, která nese jeho jméno. V roce 1994 mu 

známá americká škola dokonce udělila čestný doktorát. I když se Steven na filmová studia 

nedostal, na svůj koníček nezanevřel. Díky Bohu! V jakém bychom asi žili světě, kdyby 

nevzniknul Jurský park, E.T, nebo Schindlerův seznam? 
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JASNÁ A PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE 

Jak prosadit své myšlenky, zároveň respektovat názory ostatních a snadno vyřešit jakýkoliv 

problém mezi zaměstnanci? Jasnou a přesvědčivou komunikací! Asertivní komunikace totiž 

není jen o tom, kdo má pravdu, a kdo ne, ale o udržování vzájemného vztahu. 

Každý z nás denně komunikuje. S přáteli, rodinou, či kolegy a zaměstnanci v práci. 

V některých případech si komunikaci přímo užíváme, kolikrát, a to především v pracovním 

prostředí, to ale vázne. Komunikační problémy jsou pak příčinou mnoha chyb, nesplnění 

zadaných úkolů či dokonce zpomalení chodu celé firmy. 

Ovládnutí umění asertivní komunikace pomáhá lidem k tomu, aby dokázali pomocí klidného 

hovoru obhájit své argumenty a přesvědčit druhé o tom, že právě jejich názor je ten správný. 

Jak tedy snadno prosadit svůj názor a dosáhnout toho, co chceme? 

Mnozí lidé neumí vyjádřit svůj názor 

„Celá řada lidí namísto vyslovení konstruktivního názoru obrací svůj pohled kriticky nazpět, 

případně hledá viníky,“ říká Jana Vávrová, lektorka top vision. To samozřejmě mohou 

posluchači či partneři vnímat jako osobní útok, což může vést ke ztrátě koncentrace a 

ochoty.  

Jasná a přesvědčivá komunikace se dá naučit! 

Abychom si ujasnili pojmy, jedná se o správné využívání komunikačních technik, a to jak 

v oblasti verbální, tak neverbální. Umění asertivního chování dává jedinci možnost vyhnout 

se manipulaci druhých. Předpokládá také schopnost vnímat a orientovat se v sociálních 

situacích. Podstatná je samozřejmě schopnost jasně a pravdivě vyjadřovat vlastní pocity a 

myšlenky, dále pak působit ve svém projevu sebejistě. 

Mohou se i introverti, kteří nejsou založeni komunikativně, naučit dobře vyjadřovat své 

myšlenky? 

„Jistě mohou a dokonce se domnívám, že introvert, tedy v podstatě člověk se sníženou 

potřebou se prosazovat prostřednictvím slov a rozvláčně komunikovat se svým širokým 
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okolím, může být ve vyjadřování velmi efektivní, neboť se rychle a bez zbytečných oklik 

dostane k jádru věci,“ říká Jana Vávrová, lektorka top vision a expertka na komunikaci.  

A jak se dá taková komunikace následně využít? 

Jednoduše. Asertivní komunikaci využijete úplně všude, v podstatě v každé situaci, která 

vyžaduje dialog s druhou osobou. Počínaje školou, rodinou, zaměstnáním a konče ve frontě 

v obchodě.  

Nezáleží na tom, zda jste v roli vedoucího či podřízeného. Obě strany by měly mít prostor 

pro vyjádření svých stanovisek, nebát se oponovat a naučit se říkat „NE“ na nepřijatelné 

nároky. 

Cílem zpětné vazby je náprava, nikoliv trest 

Dalším momentem, při kterém se vám bude asertivní komunikace hodit, je udělování 

negativní zpětné vazby vašemu zaměstnanci. V takové situaci se hodí zavřít dveře a jít rychle 

na věc, zbytečně problém nepitvat. Snažte se hbitě vyjádřit, co se vám konkrétně nelíbí a jak 

si to představujete jinak. Snažte se o nápravu, nikoliv o trest.  
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Jaké jsou nejčastější chyby v komunikaci? 

„Mnozí manažeři zapomínají, že na komunikaci se podílejí  
dvě strany a jedno téma je tedy zcela přirozeně viděno  

ze dvou různých úhlů pohledu.  

Další častou zátěží manažerů, je snaha o psychologizování.  
O tom se domnívám, že do manažerské práce a manažerské 

komunikace nepatří. Namísto tohoto sem patří vyjasněné 

cíle, jasná a transparentní kritéria jejich splnění a 
jednoznačná zpětná vazba o jejich splnění či nesplnění.“ 

Jana Vávrová, lektorka top vision 
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A CO DÁL?  

Kreativita  

S tvorbou vize, rozvojem týmu, i třeba plánováním programu jednotlivých porad, s tím vším 

souvisí pojem kreativita. Nasměrování zaměstnanců na správnou cestu, případná pomoc při 

vymýšlení nových směrů, které ještě nebyly vyzkoušeny, to vše zde tento pojem vyjadřuje. 

Tato vlastnost pomůže vůdci vidět věci jinak, než je vidí jiní a může pomoci ostatním.  

Integrita 

To, co manažer říká a myslí si, by se mělo shodovat s jeho činy. Integrita je velice důležitá pro 

důvěryhodnost. Ostatní musí vědět, že šéf nikdy nesleví ze svých zásad. Mezi takové znaky 

integrity patří dobře kontrolované emoce, čestné jednání a absence lhaní. 

Velkorysost 

Úspěšný vůdce dokáže uznat kvalitní práci a také pochválí za dobře provedenou práci co 

nejširšímu okruhu spolupracovníků. Naopak v problémových situacích přebírá osobní 

zodpovědnost za neúspěch. Ostatním tak pomáhá cítit se dobře, zvyšuje jim sebevědomí a 

stmeluje pracovní tým. 

Asertivita 

Agresivního, arogantního a vznětlivého manažera-burana si mnoho zaměstnanců neoblíbí. 

Buďte vstřícní, komunikativní, asertivní a snažte se řešit všechny problémy rozumně a 

s klidem. Správným vyřešením záludného problému bez zbytečných scén výrazně stoupnete 

v očích všech lidí ve vaší firmě. 

Sami si zvolte, jak budete na své zaměstnance chtít působit. Samozřejmě, že příliš přátelský 

přístup oslabuje vaši autoritu, naopak za přehnaně uzavřenou a striktní osobou rozhodně 

vaši zaměstnanci nepřijdou, když bude nějaký problém.  

S vaším přístupem souvisí také důslednost. I když budete přátelští, z vaší komunikace musí 

být jasně vidět, že vaše slovo platí. A pokud někdo poruší váš zákaz, nesplní to, co slíbil, či 

provede jakýkoliv jiný problém, bude za to potrestán.  
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POJĎME NAPLNIT VIZI  

E-Book Staňte se lepším manažerem je u konce. Věříme, že pro vás byl přínosným a 

dozvěděli jste se alespoň něco nového. Všem začínajícím manažerům přejeme hodně 

úspěchů a příjemné začátky. Těm zkušenějším zase, aby vás práce nadále bavila a abyste 

dovedli svou firmu na vytyčený vrchol. Plňte své vize a realizujte své sny. Jak říká 

Dalajláma: „Pesimismus vede k neúspěchu.“ Na to dbejte ze všeho nejvíc, a i když by se 

vám někdy nedařilo, zůstaňte opimisty, protože šťastný a spokojený člověk je tím 

nejsilnějším na světě.  

 

Držíme vám palce!  

 

Vaše top vision 

 

 

 

 

 

 
�	

„Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“  
Thomas Fuller, spisovatel 




