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Vážení čtenáři,

přinášíme vám první vydání našeho magazínu, ve kterém vám postupně představíme všechny naše lektorské 
osobnosti – prostřednictvím rozhovorů na nejrůznější témata. Jsme totiž magazín s názorem, ale ne jen 
s jedním jediným názorem! Tentokrát se můžete těšit na rozsáhlý rozhovor s koučkou Renatou Dvořákovou 
o vlivu pandemie na naši psychiku. S trenérkou vrcholových manažerů Petrou Gášek Zárubovou jsme si 
povídali o leadershipu v době krize a lektor Marek Velas nám popsal, jak se pandemie projevila v práci HRistů. 
V Top Vision jsme velmi pyšní na naše lektory a na dalších stránkách pochopíte proč.

Pro příliv informací a inspirace scrollujte dolů.

Co v tomto vydání najdete?

Tomáš Petrův
Head of Content & Marketing



3 4Editorial: Lukáš Fejks

Lukáš Fejks
Managing Director of Top Vision

Zatímco rok 2020 jsme vítali s velkou pompou, příchod roku 2021 se obešel bez oslav a ohňostrojů. Prozatím 
je tedy nový rok pouze pokračováním roku předchozího. Máme tady stále stejný problém a stále stejná řešení. 

Stát se o nás stará. Říká nám, že spolu to zvládneme. V realitě jsme však pouze informováni o dalších a dalších 
zákazech, o nichž rozhodují odborníci, které nikdy nikdo neviděl. Pravděpodobně jsou to pouze epidemiologové, 
nikoliv ekonomové. A tak se nakonec musí postarat každý sám o sebe.  

Tato výjimečná doba mě přesvědčila především o tom, že vzdělávání vrcholových manažerů je naprosto 
nepostradatelná věc. Právě vrcholoví manažeři nyní bojují o přežití podniků, které byly současnou situací 
postiženy. Proto jsme pro ně v Top Vision už s příchodem první vlny pandemie připravili nové produkty – online 
kurzy věnované krizovému řízení a krizové komunikaci. Ve druhé vlně jsme rozjeli projekt online poradny 
– poskytovali jsme klientům individuální konzultace online. Vytvořili jsme také novou platformu pro sdílení 
know-how – podcast Lead and Learn, kam si zveme zajímavé osobnosti nejen ze světa byznysu. 

Věřím, že právě vzdělávání a sdílení zkušeností může pomoci podnikům a podnikatelům překlenout 
toto složité období. V tomto ohledu se na nás můžete spolehnout i v roce 2021. Když to nepůjde 
jinak, poběžíme online. Každopádně poběžíme.

Přeji všem dost sil do dalšího závodu!

Rok 2021 jako pokračování roku 2020?



Obsedantní osobnost je IN  
Nutkavé představy, že se stane něco 
strašného, co bude mít katastrofální následky. 
Obava z nákazy a neustálá kontrola, zda 
někdo v okolí není nemocný. Strach z bakterií 
a virů. Potřeba neustále si mýt ruce. To jsou 
jen některé rysy OCD neboli obsedant-
ně-kompulzivní poruchy osobnosti. 
V souvislosti s pandemií koronaviru se však 
tyto neurotické příznaky staly normou. 
 Někteří lidé by se nejraději obalili 
igelitem a vůbec nevycházeli z bytu. 
OBSESE je nutkavá představa (nakazím se), 
KOMPULZE jsou nutkavé rituální úkony 
(musím si každých deset minut dezinfikovat 
ruce). Obsedantní osobnost má strach 
z každodenních situací. Bojí se vzít za kliku 
u dveří, stisknout tlačítko ve výtahu, držet se 
tyče v tramvaji… Přísná pravidla mají v době 
pandemie své opodstatnění. Opatrnost by 
nás ale nemusela nutit k nákupu padesáti 
igelitek se špagetami. 

Pandemie a psychika 
Omezení v důsledku koronaviru jsou stále 
přísnější a doba jejich působnosti se stále 
prodlužuje. V této době je stále náročnější udržet 
si duševní pohodu. Pojďme se podívat na to, jak 
pandemie působí na lidskou psychiku.

Téma

TOP 10 stresorů roku 2020
podezření a pozitivní test na koronavirus

onemocnění covidem-19, případně onemocnění blízké osoby 

osamělost v důsledku sociální izolace, karantény, lockdownu

ztráta zaměstnání a nezaměstnanost

starosti spojené s domácím a distančním vzděláváním dětí 

omezení cestování, kulturního života a společenského života 

finanční problémy, půjčky, dluhy 

narůstající nesnášenlivost mezi lidmi, kteří jsou uzavření v malém prostoru 

vládní opatření, která některé skupiny obyvatel chrání a některé likvidují 

státní dluh a světová ekonomická krize 

TOP stresory roku 2020 
V průběhu roku 2020 jsme byli vystaveni velkému množství stresorů. Strach z neznámé nevyléčitelné nemoci 
vystřídal strach z nedostatečně otestované vakcíny. Spousta lidí přišla ze dne na den o práci i o příjmy. (Ztráta 
zaměstnání je přitom i ztrátou identity, ztrátou společenského postavení, ztrátou sociálních vazeb, ztrátou 
seberealizace a ztrátou smyslu existence.) 
 A to vše doprovázel nepřetržitý tok negativních zpráv z domova i ze světa. Novinové titulky denně 
hlásily rekordní počty nakažených a další OMEZENÍ! Omezení cest do zahraničí, omezení cest do práce, omezení 
sociálního kontaktu, omezení vycházení… Omezení našich práv a svobod.
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Jak na psychickou pohodu? 
V současném světě se odehrává spousta věcí, které nemáme pod kontrolou a nemůžeme je ovlivnit. Jediné, 
co máme pod kontrolou, jsme my sami. Jediné, co můžeme ovlivnit, je náš přístup k dané situaci. Můžeme se 
postavit do ROLE OBĚTI a hledat viníky ve svém okolí. Můžeme obviňovat Čínu, politiky, pražáky, důchodce, 
netopýry… Ale k ničemu nám to nebude. Nebo můžeme současnou krizi chápat jako katalyzátor vývoje. Krize 
nás může posunout dál. Někdy se musí rozpadnout něco starého, aby mohlo vzniknout něco nového.  

Katastrofy, které postihují lidstvo, nám dávají nadhled a nutí nás, abychom se podívali sami na sebe z jiné 
perspektivy. Obchody a restaurace jsou zavřené. Nemůžeme dávat na Instagram hezké obrázky toho, co jsme 
si pořídili za své peníze a co jsme pozřeli do žaludku. Konzumní životní styl musí počkat. Možná jsme tak dostali 
příležitost objevit nový a smysluplnější způsob života. Teď, když nemůžeme jít ven, máme čas jít do sebe. Provést 
si svou osobní inventuru, stanovit si priority a třeba i nový směr do budoucna. 

TIP
Psychologové doporučují humor. Je lepší nechat se nakazit optimismem, než koronavirem. 
Prohlížení a sdílení vtípků na sociálních sítích vám dodá nadhled a výrazně vám zlepší náladu.

Udělejte si čas sami na sebe 
Pokud má koronavirová krize i pozitivní přínos, pak je jím právě ČAS, který teď máme sami na sebe. Proč ho 
nevyužít k seberozvoji? Vyberte si svůj kurz a sami se rozhodněte, jestli jej budete absolvovat offline, nebo 
online.

Na emoce bez emocí
Návod, jak porozumět druhým i sobě samému

Time, priority & self management 
Kdo dokáže organizovat sám sebe, dokáže všechno, co chce 

Self Coaching aneb sám sobě koučem 
Objevte své vnitřní zdroje a naučte se s nimi pracovat 

Brain Control 
Objevte své vnitřní bloky a destruktivní vzorce myšlení 

Mindfulness 
Jak snížit stres a dostat se do psychické pohody

Téma 7 8



Rozhovor: Renata Dvořáková

„Každá emoce má svou cenu a jejich podceňování
se fakt nevyplácí.“

Zmatek, strach, nejistota, napětí, nesnášenlivost, vztek, osamělost, bezmoc… Současná situace ve světě v nás vyvolává 
širokou škálu emocí. O tom, jak působí pandemie na psychiku lidí, jsme si povídali s koučkou Renatou Dvořákovou.

Renata Dvořáková
Expertka na komunikaci a rozvoj lidí, trenérka soft skills a koučka

V souvislosti se současnou situací se spousta lidí 
ocitá v osobní krizi. Může jít o krizi spojenou se 
ztrátou zaměstnání, o krizi v partnerském vztahu 
nebo o krizi identity. Je krize nedílnou součástí 
života, která nás posouvá dál? Můžeme na krizi 
nahlížet pozitivně?
Patří k vývoji každého člověka. Už podle starých Řeků, 
od kterých jsme slovo krize přejali, jde o fázi obratu 
dosavadního vývoje, o změnu. Krize tak nenese 
automaticky negativní energii, negativní výraz. 
Můžeme ji chápat jako výzvu i jako problém. Kritická 
situace nás však vyzývá k jednání, k rozhodnutí 
přijmout, změnit, nebo opustit. Něco, ať chceme, 
nebo ne, pozitivně vidět nelze a je to v pořádku.

Dominantním pocitem mnoha lidí je nejistota. 
Nejistota práce, nejistota příjmů… Vládní nařízení 
jsou nepředvídatelná a mění se za pochodu… 

„Jsme závislí na tom, že chceme zažívat stále něco 
příjemného. Naše frustrační tolerance je na nule.“
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Máte nějakou radu, jak se vyrovnat s nejistotou?
Nejistota je emoce související s krizí. Společnost 
nechce nejistotu, chce se cítit příjemně, vyžaduje 
tzv. instantní štěstí. Nesnášíme, když se cítíme 
nekomfortně. Jsme závislí na tom, že chceme zažívat 
stále něco příjemného. Je to fenomén spojený 
s životem v relativně dost bohatých, do jisté míry až 
rozmazlených civilizacích. Naše frustrační tolerance 
je na nule. Léčíme to stále novými zážitky, partnery, 
alkoholem, drogami, počítačovými podněty, jídlem, 
nevyžádanou péčí o druhé atd. Závislosti, ke kterým 
se takto dopracujeme, jsou různé. Ale jedinou jistotou 
v lidském životě je nejistota. Bez nejistoty není vývoj. 
A nakonec, jejda, jedinou jistotou člověka je smrt.

Překvapilo vás, jak velký strach má česká 
společnost ze smrti? Je to dáno i tím, že se o smrti 
téměř nikdy nemluví? 

Největší strach plyne z toho, že nevíme, co bude. 
Nepředstavitelná budoucnost nás přivádí k šílenství, 
jsme zvyklí všechno chtít, všechno mít, plánovat, 
poroučet a svůj život řídit. A jaké je to překvapení, když 
se setkáme s realitou, kdy to nejde. Strach ze smrti je 
rozhodně podpořen tím, že se o odcházení ze života 
nemluví. Smrt je zhruba od druhé světové války mega 
tabu. Nechceme o ní hovořit, dokud se něco nestane. 
I totální zastavení – smrt – k běhu života patří. Přepadá 
všechny. Člověk se ptá, co po sobě zanechal, nakolik 
svůj život naplnil. A to nutně neznamená, že musel 
mít děti, nebo že vytvořil nějaké přetrvávající dílo, jde 
o uznání života, že je cenný v tom, jaký je a byl.

Žijeme ve světě singles, v němž jsou jednočlenné 
domácností naprostou samozřejmostí. Sociální 
izolace, pokud trvá dlouho, může mít negativní 

dopad na psychiku. Řešíte toto téma se svými 
klienty? 
Žít jako singles je současná realita. Dokonce si myslím, 
že to je pro lidstvo důležitá epizoda.  Pokud jsou singles 
opravdu sami, jen s minimem kontaktu s okolím, bývá 
to velmi ochuzující. Singles patří k významné klientele, 
bývají to vysoce citliví lidé a přes jejich velká srdce se 
někomu může stát, že začne být až příliš zahleděný do 
sebe. Hlubší mezilidské vztahy, když je dovolíme, nás 
pozvedají. Často skrze druhé totiž můžeme potkat sami 
sebe, i v těch nepěkných stránkách. A to se zdaleka 
netýká jen singles. Častokrát totiž žijeme v sebeklamu, 
vnímáme jen to, co se nám hodí do našeho, často 
léta budovaného, pozitivního sebeobrazu. Hledáme 
problémy, viníky mimo sebe. Pokud to děláme dlouho 
a silně, hrozí deprese, marnost a bezmoc, že nemám 
svůj život vůbec ve svých rukách.

https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-7-renata-dvorakova-o-krizove-lince-nejen-pro-manazery


„Toužíme po jediné pravdě a tu prosazujeme… Jen 
já mám pravdu a ty dělej, co já chci! To je boj o moc.“

„V lockdownu jde více než kdy jindy o úctu 
k druhým, k jejich prostoru.“

Rozhovor: Renata Dvořáková 11 12

Možná jsou na tom hůře lidé, kteří trpí ponorkovou 
nemocí. Poukazuje ponorka na nezdravý vztah? 
Nebo je nezdravý spíše samotný lockdown? 
Uzavření v jednom prostoru a na určitý čas rovněž patří 
k životu, o tom naši předci, zvlášť ve válkách, věděli své. 
Dokázat v takové době dopřát momenty absolutního 
soukromí sobě i druhým, ale také vyhradit si čas pro 
společné chvíle – to je nutnost. V lockdownu jde více 
než kdy jindy o úctu k druhým, k jejich prostoru.

Setkala jste se i s lidmi, kteří jsou ze současné 
situace naopak nadšení? Kteří se díky ní posunuli 
dál, ať už profesně, nebo osobnostně?
Paní skoro v důchodovém věku, která ztratila práci 
a přemýšlí nad tím, jak nově a co nejlépe vzít svou 
životní situaci za svou. Ani netušila, kolik odvahy 
a tvořivosti v sobě má, a to si před tím vážně myslela, 
že už je na všechno stará.

Všímáte si narůstající nesnášenlivosti ve 
společnosti? V podstatě se vytvořily dvě názorové 
skupiny: 1. ti, kteří se bojí o život a věří, že stát 
je chrání, a 2. ti, kteří se bojí, že stát současnou 
situaci využívá k omezení lidských svobod... 
Nesnášenlivost a vyhraněnost přesvědčení ve 
společnosti byly a budou. Plusy i mínusy jsou naší 

součástí. Každý má právo mít vlastní mapu světa 
ve své hlavě, říct, co si myslí, připojit se k tomuto 
nebo opačnému názoru. Při dotyku plusů a mínusů 
v elektrickém obvodu také dochází k jiskření. S tím 
moc neumíme pracovat. Toužíme po jediné pravdě, tu 
prosazujeme, je to pro nás jednodušší. Cílem by neměl 
být boj jednoho proti druhému – jen já mám pravdu 
a ty dělej, co já chci! To je boj o moc. Kdo vládne, ten 
rozhoduje o budoucnosti. A ta je teď v sázce.

V době, kdy jsou dost drasticky omezovány 
naše svobody, možná jediná svoboda spočívá 
v rozhodnutí, jaký k situaci zaujmeme postoj. 
Jestli se zaměříme na negativa, nebo pozitiva. 
Souhlasíte s tím? 
Svobodu vnímám jako možnost volby. Někdy ale 
volbu nemáme, například pokud kvůli pandemii 
zavřou hranice, nebo dokonce zruší náš zdroj obživy, 
je to absolutně negativní realita, ve které nějak trpíme. 
Trvalo léta, než jsem pochopila, že pozitivismus za 
každé situace vede k falešnému vnímání skutečnosti. 
A že i všechny negativní emoce do života patří. 
Nemůžeme si ze všech životních situací udělat 
„mejdan“. Máme právo cítit se špatně. Když nás to však 
přímo paralyzuje, je nezbytné vyhledat odbornou 
psychologickou nebo psychiatrickou pomoc.

Dočetli jste až sem? Tak to si zasloužíte odměnu!
S kódem CASOPIS10 získáte 10% slevu na jakýkoliv otevřený kurz. 



Rozhovor: Petra Gášek Zárubová

„V leadershipu nelze kopírovat něčí vzor nebo 
nějaký leadershipový vzoreček.“

V rozbouřených vodách je potřeba, aby se kapitán chopil kormidla a vedl posádku správným směrem. Ale jak udržet 
morálku plavčíků, kteří jsou virtuální, vzdálení a vystrašení, že půjdou ke dnu? Na tyto a další otázky nám odpověděla 
lektorka Petra Zárubová. 

Petra Gášek Zárubová
Lektorka manažerských dovedností, facilitátorka a koučka

Je leadership druh talentu, se kterým se člověk 
narodí, nebo se mu dá naučit?
V leadershipu je kus obojího. Je to trochu jako ve 
sportu: Budete mít vrozenou nějakou míru talentu. 
Možná malou, možná průměrnou, možná velkou. 
Výsledek ale nezávisí jen na ní, ale i na tom, kolik dřiny 
k tomu talentu přidáte. Jak se svým talentem naložíte. 
S leadershipem je to podobné. I pro něj má každý 
z nás určitou míru talentu. Někdo malou – ten bude 
muset hodně dřít, aby se stal lídrem. A je otázka, jestli 
je to vůbec dobrý nápad. A někdo naopak velkou, 
tomu to půjde skoro samo – ale i takový „rozený lídr“ 
může svůj talent promrhat. Nebo dokonce zabít. 
Tak jako může svůj talent zabít sportovec třeba 
nevhodným tréninkem. V případě leadershipu je 

„Řídíme firmy a týmy metodou STANIŽ SE!
Zadáme úkol a tímto ho bereme za splněný.“

typickým příkladem takového nevhodného tréninku 
to, že se snažíme kopírovat něčí vzor. Nebo rovnou 
nějaký „zaručený leadershipový vzoreček“.

Jaké výzvy staví před lídry současná situace 
kolem pandemie? Co lidé od lídra očekávají? Co 
teď nejvíce potřebují?
Potřebují jistotu. Blbý, co? Jak jim máme dát jistotu, 
když sami žádnou nemáme? Ale tak to zkrátka 
s leadershipem je: Vy ty lidi vedete. Oni vás následují. 
A základním principem tohoto mechanismu 
– následování – je kombinace respektu, důvěry, 
srozumitelnosti, jistoty a odpovědnosti, nebo ještě 
lépe  „vlastnictví“, jak říká jedna ze zajímavých postav 
na současné leadershipové scéně Jocko Willink. Co lidé 
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potřebují, se ale samozřejmě bude napříč ekonomikou 
velmi lišit. Na jednom konci spektra máme firmy, malé 
i velké, které jsou v důsledku pandemie v obrovských 
potížích. Na druhém konci pak ty, které jsou – také 
vlivem pandemie – v takovém zápřahu, jako nikdy 
předtím, a třeba i velmi dynamicky až překotně rostou.

Může nás současná krize inspirovat i k pozitivním 
krokům? Jsou teď více vidět problémy, které 
jsme si v  minulosti mohli dovolit přehlížet, ale 
teď už nikoliv?
To by byl dlouhý seznam. Jen namátkou pár příkladů, 
které jsou asi nejkřiklavější: Blbě vedeme, vlastně 
vést moc neumíme, pomáháme si průběžnou 
kontrolou nebo sledováním toho, jak si lidi vedou – 
a to se při práci na dálku dělá těžko. Nejsme schopni 
srozumitelně nastavit očekávání: co očekáváme od 
svých lidí a co mohou očekávat oni. Celkově vlastně 
neumíme komunikovat – jsme samá porada, ale na 
těch takzvaných poradách se vlastně jednak moc 
neradíme a když náhodou ano, tak se sice radíme 
a radíme a radíme, ale nerozhodneme. A když náhodou 
ano, tak to sice třeba i dáme do zápisu (Hlavně zápis! 
Jistěže!), ale na příští poradě zjistíme, že se (Se!) nic 
nestalo (Se neudělalo!) a že je to vlastně možná dobře, 
protože se mezitím ukázalo, že chceme rozhodnout 
jinak. Řídíme firmy a týmy metodou „Staniž se!“ –

https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-8-petra-zarubova-z-plneho-diare-na-samotu-k-manualni-praci


„Pokud zůstaneme takoví, jací jsme byli před 
pandemií, v nové éře budeme mít nutně problémy.“

Rozhovor: Petra Gášek Zárubová 15 16

to znamená, že zadáme úkol, předáme ho svým 
podřízeným (a ti svým a ti svým) a úkol bereme tímto 
za splněný. A tak dále. Tohle všechno je samozřejmě 
špatně i za standardních podmínek. Ale krize nám 
chyby vytmaví mnohem rychleji a rázněji.

Dnešní lídr je vzdálený lídr, virtuální lídr… Jak si 
může zachovat lidský přístup skrze obrazovku 
počítače? Jak může budovat týmového ducha, 
když jsou všichni členové týmu na home office?
Zase je to o té komunikaci. A zase je to jeden z těch 
předcovidových hříchů, které se nám teď vymstí. 
Protože komunikace na dálku je jiná a než si na ni 
zvykneme, bude pekelně těžká a i pak bude náročnější, 
protože na ni zkrátka nejsme evolučně vybaveni 
a připraveni. Pokud jste z nich nedokázali udělat tým 
před covidem, teď to budete dohánět fakt těžko. Pokud 
tým byli, jste ve výhodě. Vyhráno samozřejmě také 
nemáte, ale budete už pracovat s dobrým základem 

jak přímo v týmu, tak u sebe. Protože to, že váš tým 
vstupoval do covidu v dobré kvalitě, je do značné míry 
i o vás. Asi jste dělali věci, které jsou důležité. Třeba to, 
že jste v týmu netolerovali bomby. Že jste uměli dát 
každému správné místo a pocit, že je přínosný. Nebo 
že jste nastavili procesy a kulturu tak, aby podporovaly 
spolupráci – nebo jí aspoň nebránily.

Dokážete předvídat, jak budou firmy fungovat 
po odeznění nemoci COVID-19? Vrátí se vše do 
původního stavu, nebo bude všechno jinak? 
Do původního stavu se věci nevrátí. Na to upozorňuji 
už od prvních týdnů. A měla jsem se vsadit a klidně se 
vsadím i teď, ale už to nebude tak výhodné, kurz už 
bude nízký, začíná to být zjevné. A nejde zdaleka jen 
o to, že bude, a to celosvětově, zasažená ekonomika. 
Tak zásadní události, jako je tato, vždy nutně znamenají, 
že jimi vstupujeme do nové éry. Ten, kdo čeká – jako 
jednotlivec nebo jako firma - „až se to přežene“ a chce 

pak začít tam, kde před covidem skončil, dělá velkou 
chybu. Pokud zůstaneme takoví, jací jsme byli před 
pandemií, v nové éře budeme mít nutně problémy. 
V „hard“ rovině nás samozřejmě na prvním místě bude 
napadat digitalizace a v širším smyslu technologie, 
ale pozornost bude třeba věnovat celkově procesům 
a organizaci. V „soft“ rovině to znamená intenzivní 
práci na lidech, na jejich znalostech, schopnostech 
a dovednostech a také na kultuře. Třeba na tom, 
abychom měli dobré lídry, a to na všech úrovních 
vedení.

Jak motivovat tým a udržet jeho morálku v době, 
kdy jsou lidé vystrašeni neznámou nemocí 
nebo upadají na mysli kvůli dlouhodobému 
lockdownu?
Covid fatigue a digital fatigue jsou klíčové pojmy 
roku 2020. A v roce 2021 jejich význam ještě vzroste. 
Přitom vlastně nejsou nové. Fenomén digitální únavy 
známe už delší dobu. Lockdown, pandemie a její 
společenské a ekonomické dopady mu „jen“ daly 
výrazně větší grády. Covid fatigue je samozřejmě nový 
jev, ale i tady odborníci nacházejí paralely s jevy, které 
již lidstvo zná – dokonce velmi dávno, třeba z dob 
morových epidemií. Jestli vás napadá Dekameron, 
tak jste částečně na stopě, ale máte v ruce jen malý 
střípek toho, jak lidé na takové stavy reagují. V každém 
případě dopady na motivaci, vůli, výkonnost, náladu 
a energii už asi vnímáme všichni.

 Stav, ve kterém lidé a týmy jsou, i když mu 
říkáme digitální únava nebo únava z covidu, je vždy 
ovlivněn nejen pandemií a s ní souvisejícími faktory 
(lockdown, remote, nejistota, obavy), ale i mnoha 
dalšími prvky, vycházejícími z dané firmy nebo týmu. 
Takže ano, můžu vám teď dát nějakou radu typu 
„vypněte si při online poradách zobrazení sebe sama, 
máte právo být offline, adoptujte psa nebo kočku, 
inspirujte se v agilu…“ A možná vám ty rady k něčemu 
budou a možná ne, protože na tom, proč jsou vaši 
lidé demotivovaní a unavení z covidu, se podílí řada 
faktorů a ty já neznám. Protože neznám – v tuto chvíli 
– vaše lidi, vás a vaši firmu.



„Být neautentický lídr nefunguje.
Často vznikne až parodie.“

7 TIPŮ PETRY ZÁRUBOVÉ  pro lídry v době krize:

Dělejte dobrá rozhodnutí. Kvalitní, odborná, správná. Protože nemusíme mít možnost 
rozhodnutí opravovat. Ona jsou dobrá rozhodnutí důležitá i lidsky: Pokud budete dělat zjevně 
hloupá rozhodnutí, ztratíte respekt a důvěru svých lidí.

Poslouchejte chytré lidi. Dělat odborná rozhodnutí bude asi znamenat, že musíte dát na 
experty. Vy to možná nejste a je to v pořádku: vy jste lídr. Oni jsou experti a vědí, co dělat. Vy jste 
lídr a víte, jak zařídit, aby to lidé dělali.

Buďte jednotní i v celém týmu vedení. Pokud vidíme, že jeden ze šéfů říká doprava a druhý 
doleva, využijeme toho jako příležitosti zůstat stát.

Stůjte si na svém. „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“ je sranda v pohádce, 
ve firmě je to tragédie.

Mějte cíl, ideálně napojený na vizi. Mějte vizi „nadpandemickou“ a vizi „pandemickou“ – tedy 
nejen kdo jsme a proč jsme, ale i kdo jsme a proč jsme teď. Cíl mějte srozumitelný pro lidi. 
A mějte k němu pro lidi uchopitelný a vykonavatelný plán.

Buďte konzistentní. Chaos je smrt. Vaši lidi potřebují mít nějakou jistotu a důležitou součástí 
té jejich jistoty jste vy a směr, který jim ukazujete.

Mluvte s lidmi. Rozhodnutí, která děláte a budete dělat, se týkají často JICH. Nemluvte o NICH 
ve třetí osobě. Mluvte s NIMI. Protože o NICH to je.

Rozhovor: Petra Gášek Zárubová 17 18

Současným trendem je být autentický 
a  transparentní lídr. Proč jsou právě tyto 
vlastnosti tak důležité?
Protože být neautentický lídr nefunguje. Často 
vznikne až parodie. Ale i tam, kde k tomu nedojde, 
kde to hrajete dobře, ta hra nedopadne dobře. Lidé 
dříve nebo později vycítí, že to nejste vy. Bude to 
na ně působit jako manipulace a na tu máme čuch. 
A jakmile vám, třeba i podvědomě, tuhle nálepku dají, 
máte po legraci. Tedy po leadershipu.
 A transparentnost? Doba je neskutečně 
turbulentní, superakcelerovaná. Věci se mění ze dne 
na den – nejen ve špatném: Technologický vývoj 
(a nejen ten) letí neskutečným tempem. To s sebou 
mimo jiné nese nutnost být velmi flexibilní a průběžně 
korigovat směr, aktualizovat ho podle nejnovějšího 
vývoje. Roční plány, jak jsme je dávali lidem ještě 
před pár lety? Zapomeňte, nebude ani konec 
prvního čtvrtletí a ten plán nebude pro firmu aktuální 
a rozejde se s prioritami. Kolik z vašich známých 
nebo kolegů má funkci, pracovní pozici, která ještě 
před nedávnem neexistovala? Aby vám lidé v těchto 
podmínkách plovoucího cíle a plánu důvěřovali a aby 
vás respektovali, musíte pro ně být srozumitelní. 
Proto musíme, možná více než jsme zvyklí a než je 
nám pohodlné, dávat lidem nahlédnout do svých 
„duševních pochodů“.



Rozhovor: Marek Velas

„Současná doba změn nás učí zvládat sebe sama 
a vážit si osobního kontaktu.“

Recruitment? ONLINE. Onboarding? ONLINE. Interní komunikace? ONLINE. Porada? ONLINE. Coffee break? ONLINE. 
Práce s lidmi bez osobního kontaktu s lidmi staví HR oddělení do obtížné situace. O tom, jak pandemie mění práci 
HRistů, jsme si povídali s lektorem Markem Velasem.

Marek Velas
Zakladatel edupunk.cz, HR trenér a moderátor

HR oddělení je především o kontaktu 
a komunikaci s lidmi. V současnosti jsou pracovní 
místa v  kancelářích prázdná. Jak tuto situaci 
personalisté prožívají?
Pro všechny segmenty se jedná o změnu, zejména 
kvůli chybějícímu fyzickému kontaktu. Pro 
personalisty změna v reálu znamená, že se celá 
řada procesů odbavuje elektronicky. Personalisté 
se museli přizpůsobit a naučit se používat při 
náborech, onboardingu, organizaci vzdělávání, ale 
i při zprocesování smluv různé platformy pro online 
komunikaci.

Většina HR procesů nyní probíhá v online podobě. 
Například nábor. Kandidáti nemají příležitost 

„Personalisté začnou při náborech daleko více 
potkávat kandidáty z jiných oborů.“
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přijít na potenciální pracoviště a navnímat jeho 
atmosféru. Jak může personalista firemní kulturu 
přiblížit, když nemůže uchazeče pozvat dál?
Ideální je, když mají firmy vytvořené kariérní stránky, 
kde informace kandidát nalezne. Také se vyplatí 
poslat kandidátovi dokument - Welcome Kit - nejen 
s informacemi o firmě, ale i o týmu, ve kterém 
zaměstnanec bude působit, dále by měl dokument 
obsahovat popis práce, benefity nebo odpovědi na 
časté otázky. Kulturu nejvíce ukazuje personalista 
svým přístupem a chováním, dalším reprezentantem 
kultury je vedoucí, který je součástí náboru.

Komplikuje se především proces onboardingu. 
Je těžké vést nového kolegu, na kterého většinu 

času nevidíme. Jak často by mělo HR s novým 
zaměstnancem komunikovat? A o čem?
I pokud se onboarding děje online, může stále probíhat 
systematicky. Vzájemný kontakt závisí na typu práce 
a její složitosti. V případě velkého balíku informací je 
nutné komunikovat častěji, zejména během prvního 
měsíce. A během prvních tří měsíců minimálně 
jednou týdně na pravidelné onboardingové 
(adaptační) schůzce. V případě HR pracovníka by se 
mělo komunikovat o pracovních náležitostech a dále 
o spokojenosti zaměstnance. V případě mentora 
(buddyho) je třeba komunikovat o práci, pracovních 
cílech, potřebných znalostech a případných otázkách 
nového zaměstnance.

Každá krize je katalyzátorem vývoje. Dokážete 
předvídat, jakým směrem se svět práce promění 
po pandemii? Více práce na částečný úvazek? 
Pružnější pracovní doba?
Covid, karanténa a nemožnost se potkat 
několikanásobně urychlily digitalizaci firem, která bude 
pokračovat. Současně s tím se extrémně navýšil čas 
trávený online, který do určité míry přetrvá. Došlo i ke 
změnám u pobývání na pracovišti, protože například 
proces home office je méně vnímán jako benefit. 
Některé segmenty (HORECA) budou následujících 
několik let utlumeny a zaměstnanci se budou 
rekvalifikovat a získají nové znalosti a dovednosti, 

personalisté tak začnou při náborech daleko více 
potkávat kandidáty z jiných oborů.

Domníváte se, že většina lidí bude chtít na home 
office zůstat i po odeznění nemoci COVID-19, 
nebo se lidé spíše nemůžou dočkat návratu do 
kanceláří? Mají pro firmy drahé kanceláře vůbec 
smysl?
Současnost ukázala, že po delší době osobní kontakt 
lidem chybí a do kanceláří se chce většina vrátit. Na 
druhou stranu home office zůstane standardem 
a zmizí strach z jeho využívání. Home office už nebude 
„svatým grálem“ benefitů. Kanceláře budou stále 
existovat, zejména tam, kde je nutný osobní kontakt. 
V IT segmentu však kanceláře budou mizet ještě 
rychleji.

Čemu nás současná situace vlastně učí? Nutí 
nás k  efektivnějším a ekonomičtějším řešením? 
K rychlému rozhodování?
Současná doba změn nás nutí k intenzivnější 
adaptaci, vše se rychle mění a naše rozhodování se 
zrychluje. Učíme se intenzivně nové věci v technice, 
ale i ve vztazích. Současně se učíme vycházet s naším 
nejbližším okolím, zvládat sebe sama a vážit si 
osobního kontaktu.

https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-13-marek-velas-firemni-kultura-v-dobe-homeoffice


Rozhovor: Marek Velas

„Zaměstnanci potřebují 
kontakt a pocit, že se 

někdo o ně zajímá 
a pomáhá jim překlenout 

současný stav.“

„Home office už nebude 
svatým grálem benefitů.

Zmizí strach z jeho 
využívání.“
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Jak může HR motivovat a udržovat morálku 
v  týmu, když se lidé bojí neznámé nemoci nebo 
jsou psychicky deprimovaní z dlouhodobého 
lockdownu?
Nejdůležitější je viditelnost nejen HR pracovníků, ale 
i manažerů. Zaměstnanci potřebují kontakt a mít pocit, 
že se někdo o ně zajímá a pomáhá jim překlenout 
současný stav. Můžeme počítat také s tím, že HR 
bude zaměstnancům pomáhat řešit jejich osobní stav 
a zprostředkovávat kontakty na pracovníky, kteří se 
zabývají duševním zdravím.

Nakolik je v současné situaci důležitá 
transparentnost? Zaměstnance zajímá více než 
kdy dříve, jestli se firmě daří, jestli se nechystá 
hromadné propouštění…
V současnosti je transparentnost nejdůležitějším 
prvkem v interní komunikaci. Top management má 
mít pravidelná (i online) setkání se zaměstnanci a sdílet 
data o kondici firmy. Současně je potřeba dát pozor i na 
přehlcení zaměstnanců velkým množstvím informací, 
informace zasílat pravidelně a spíše v jednoduchých 
a srozumitelných blocích.

Mělo by v období koronavirové krize HR se 
zaměstnanci komunikovat intenzivněji a častěji? 
A co by mělo být obsahem takové komunikace?
Obsahem komunikace k zaměstnancům mají být 
informace o současné situaci a ukázání postupů 
a reakcí firmy na změny. V komunikaci půjde také 
o vyvolání semknutosti a zabránění různým drbům 
pramenícím z nedostatku informací. Je potřeba se 
soustředit na pravidelnost komunikace důležitých 
informací, ale i na nepřehlcování.

Máte nějaké tipy pro krizovou komunikaci? Jak 
sdělovat nepříjemné zprávy? Napsat hromadný 
e-mail je nejjednodušší, ale asi ne nejlepší…
Jako manažer sdělovat od srdce, ale i věcně a krátce 
a s nabídkou pomoci zaměstnancům. Osobní zprávy 
osobně a hromadné zprávy skupinově. Důležité 
zprávy týkající se celé firmy je účinné sdělovat osobně 
a hromadně.



Rozhovor: Soňa Šimková

Soňa Šimková působí na pozici Director of Studies ve společnosti EDUA Group. Pochází z Vysokých Tater a od roku 
2000 žije a pracuje v Praze. Od počátku své pracovní kariéry se pohybuje v oblasti jazykového vzdělávání. Povídali jsme 
si s ní o firemní jazykové výuce.

Soňa Šimková
Director of Studies ve společnosti EDUA Group

Jaká byla vaše cesta k výuce jazyků?
Během tristních 4 let na gymnáziu se ukázalo, že se 
v žádném případě nemůžu věnovat ničemu, kde se 
i jenom náznakem objeví matematika. A tak jsem 
si vybrala angličtinu. Hned na začátku studií jsem 
potkala inspirativní lektory (Děkuji, Molly, Neile!), díky 
nimž jsem se i já vydala na cestu vzdělávání.

V čem konkrétně spočívá vaše role v JCL?
Jako Director of Studies vedu tým senior lektorů, 
spolupracuji s HR oddělením při náboru a zaškolování 
nových lektorů, zodpovídám za procesy zpětné vazby, 
řeším stížnosti na kvalitu výuky, dohlížím na hladký 
průběh klientské ankety, připravuji metodické plány, 
materiály pro výběrové řízení, v rámci PR připravuji 
články, testy do novin, spolupracuji s Community 
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Managerem na přípravě akcí pro lektory a v neposlední 
řadě zastupuji akademické oddělení v teambuildingo-
vém týmu EDUA. V rámci sebevzdělávání se účastním 
konferencí a webinářů a sleduji nové produkty na trhu.

Jak byste argumentovala zaměstnavateli, který 
považuje jazykové vzdělávání manažerů za 
zbytečnost a ztrátu času?
Výhody jazykového vzdělávání jsou zjevné: jazyk je 
vstupní branou k porozumění a kulturní interakci. 
Jeho znalost umožňuje přístup k většímu množství 
informací a rozšiřuje možnosti v profesionálním 
i osobním životě. Kromě zlepšování jazykové výbavy 
studenta se při výuce jazyka zlepšují jeho kognitivní 
schopnosti. Manažer, který ovládá jeden nebo více 
cizích jazyků, se stává lepším posluchačem, zlepšuje 

„Cizí jazyk nám dává přístup k většímu množství 
informací a rozšiřuje naše možnosti v profesionálním 

i osobním životě.“

„Jazyk je vstupní branou k porozumění a kulturní 
interakci. Studium cizího jazyka může změnit pohled 

člověka na svět.“

se jeho paměť i pozornost a je lepší v multitaskingu, 
dokáže rychleji přepínat z jednoho úkolu na druhý. 
Studium cizího jazyka může změnit pohled člověka 
na svět. A to vše přispívá k profesnímu rozvoji.

Kdy je vhodnější skupinová výuka a kdy spíše 
individuální lekce?
Pokud je cílem studenta opravdu se naučit cizí jazyk, 
představuje individuální výuka lepší alternativu; je 
rychlejší a efektivnější formou výuky. Její výhodou je, že 
se lektor věnuje pouze studentovi, lekce přizpůsobuje 
jeho úrovni a potřebám, student si může říct, jakým 
směrem se hodina bude ubírat, zda se zaměří na 
gramatiku nebo konverzaci, student si může se svým 
lektorem procvičit prezentaci do práce nebo se 
zaměřit na přípravu k jazykové zkoušce. Individuální 
výuka může být časově flexibilnější. Nevýhodou jsou 
vyšší náklady na výuku a také koncentraci studenta 
– během individuální výuky se nelze „ulejvat”. 
Co individuální výuce chybí, je opora spolužáků, 
skupina může studenta motivovat a hnát vpřed. 
Studenti získávají možnost společně komunikovat 
a navzájem se podporovat.

Jaký je ideální počet studentů při skupinové 
výuce?
Čtyři, maximálně 6 studentů.

Jak často by se měl klient věnovat studiu, pokud 
se chce cizí jazyk opravdu naučit? Jedna hodina 
týdně s lektorem je asi málo…
Výuka jazyka je běh na dlouhou trať. Pokud se chceme 
cizí jazyk opravdu naučit, kromě motivace musíme 
v sobě najít odhodlání a dostatek času. Jedna hodina 
s lektorem týdně opravdu nestačí, doporučuji kromě 
pravidelných lekcí s lektorem (ideálně 2 – 3x týdně) 
trávit s cizím jazykem aspoň 15 – 30 minut každý den. 
Čím více času student jazyku skutečně věnuje, tím 
rychleji se bude zlepšovat. 

Jak probíhá online jazyková výuka? Má i nějaké 
výhody oproti prezenčnímu studiu?
Online výuka může probíhat i v případech, kdy 
prezenční výuka není možná. Lekce je vedena tak, 
aby se jí student aktivně účastnil. Probíhá na jedné 
z komunikačních platforem (Google Meets, Zoom, 
Microsoft Teams) a lektor může využívat nejen 
videohovor a chatovací okno, ale i virtuální tabuli, 
případně sdílenou prezentaci. Moderní technologie 
umožňují rozvíjet všechny jazykové dovednosti 
studenta. Různé funkce zvolených platforem umožňují 
v lekci využívat video a audio materiály, virtuální tabule 
je skvělým doplňkem, pomocí kterého lektor studenta 
více aktivizuje a lekci vizualizuje. Materiály používané 
v lekcích lektor se studentem sdílí prostřednictvím 



Rozhovor: Soňa Šimková

Jazyková škola James Cook Languages působí na českém trhu již od roku 1999. Své služby 
od té doby rozšířila také do Polska a na Slovensko a stala se lídrem v oblasti firemního 
jazykového vzdělávání. Dnes zajišťujeme jen v České republice výuku pro více než 
700 klientů a naše kurzy navštěvuje celkem 18 100 studentů. 

Mezi nejcennější komodity západního světa patří čas a právě jeho efektivní využití je hlavním 
pilířem metodiky jazykové výuky James Cook Languages. V hodinách se zaměřujeme na 
reálné situace a po většinu doby má slovo sám student. Je pro nás stěžejní, aby byly 
nové vědomosti snadno a rychle aplikovatelné v běžném a pracovním životě. 

Kromě dlouhodobých jazykových kurzů a dalších služeb nabízíme studentům intenzivní 
jednodenní workshopy, zaměřené na specifickou oblast jazyka nebo odbornou 
činnost. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější témata patří např. vyjednávání v cizím jazyce 
nebo workshop zaměřený na psanou formu jazyka.
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„Pokud se chceme cizí 
jazyk opravdu naučit, 

kromě motivace musíme 
najít i dostatek času. 
Jedna hodina týdně 

opravdu nestačí.“

používané platformy, případně přes e-mail nebo 
v cloudu. Student se tak k lekci může kdykoliv vrátit. 

Bude se lidem chtít vracet do učeben 
v  postpandemické době, nebo už u onlinu 
zůstanou?
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Mnoho 
studentů i lektorů se na návrat do učeben těší, protože 
jim chybí osobní kontakt. Naopak jsou studenti 
a lektoři, kteří oceňují pohodlí a větší flexibilitu online 
výuky nebo i fakt, že nemusí za výukou dojíždět. 
Mnoho lektorů se v online výuce našlo a připravují 
pro své studenty výborné lekce, které jsou interaktivní 
a zábavné. Tito studenti u online výuky zůstanou 
i v postpandemické době.

V čem má JCL navrch oproti jiným jazykovkám?
JCL je jazyková škola s tradicí. Jsme týmem profesionálů, 
kteří se neustále snaží o zkvalitňování poskytovaných 
služeb. Sledujeme inovace na trhu a neváháme je 
okamžitě implementovat. Do své práce dáváme srdce.



LEAD AND LEARN

Podcast
Váš partner pro manažerské vzdělávání

Podcast

Než se s námi potkáte na příštím kurzu, poslechněte si rozhovory s našimi lektory a inspirativními 
osobnostmi nejen ze světa byznysu. Přinášíme vám pravidelný přísun duševní potravy. Naše 
podcasty jsou výživné a lehce stravitelné.

#8 – Petra Zárubová – Z plného diáře na samotu k manuální práci
Petra si prošla díky covidu extrémní změnou, z plného kalendáře se přesunula 
na samotu do hor k manuální práci. Dnes se vrací a říká: když už v té změně jsi 
a děláš ji, není zdaleka tak velká a těžká, jak se zdála, když ses na ni chystal. 

#9 – Ludvík Bohman – Vzdělávání je životodárná míza
Dnes ředitel spolku Intergram, který zastupuje stovky výkonných umělců 
a výrobců a vybírá a rozděluje odměny za veřejné užití jejich výkonů. Stovky 
miliónů korun ročně. Letos je všechno jinak.

#10 – David Železný – Galerista se musí vzdělávat celý život
Galerista je človek, který dokáže prodat barvy na plátně za několik milionů 
korun.

#12 – Jiří Nehasil – Dobrý kouč je jako zrcadlo
Jiří Nehasil a Jiří Kula spolu dva roky tvořili tým. Jeden jako člen mezinárodního 
týmu představenstva Makro, druhý jako zkušený kouč Top Vision.

#7 – Renata Dvořáková – O krizové lince nejen pro manažery
Renata je akreditovaný profesionální kouč. Pracuje jak s týmy, tak s jednotlivci na 
rozvoji jejich pracovních i osobních kompetencí. Zároveň se věnuje lektorování 
a tréninkům soft skills.

#11 – Jan Přeučil – Jak se stát skvělým řečníkem?
Řeč jest obrazem vašeho ducha a slovo má neobyčejnou moc. Jen se ho musíte 
naučit používat: Jak?
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https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-8-petra-zarubova-z-plneho-diare-na-samotu-k-manualni-praci
https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-9-ludvik-bohman-vzdelavani-je-zivotodarna-miza
https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-10-david-zelezny
https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-12-jiri-nehasil-dobry-kouc-je-jako-zrcadlo
https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-7-renata-dvorakova-o-krizove-lince-nejen-pro-manazery
https://soundcloud.com/topvision/lead-and-learn-11-jan-preucil
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/lead-and-learn/id1530674868
https://open.spotify.com/show/7hwYWGLHhM2CHahUJz2RBK?si=vQhOC0TDTN-KFDLRYQ18hQ
https://www.topvision.cz/podcasty/

