Zisk manažment ako viesť a riadiť vo firme

Zaměstnanci nechtějí
přijmout změny ve firmě.
Jak je mohu přesvědčit?
Pokud chci zavádět jakékoliv změny ve firmě – a je jedno, zda jsem
majitel, nebo jednatel – tak hlavně potřebuji získat zaměstnance a další
spolupracovníky na svoji stranu. Je nezbytné, aby mi důvěřovali, věřili mým
nápadům a byli ochotní si je „koupit“.

V

mnohém tento proces připo
míná klasický obchodní proces,
kdy já jako „obchodník“ něco
prodávám a čekám, zda druhá strana
tento nápad „koupí“ či „nekoupí“.
Já samozřejmě mohu využít svého
postavení a pozice ve firmě a donutit
zaměstnance, aby něco dělali či ne
dělali, ale tento postup je krátkodobý
a dlouhodobě neudržitelný.

V případě zavádění
dlouhodobé
změny se ke svým
zaměstnancům
chovám stejně
jako ke svým
klientům a aplikuji
i velmi podobný
obchodní cyklus.
Jeho jednotlivé části zahrnují:
1.	Ovládnutí svého
vlastního postoje
Pokud chcete někoho přesvědčovat,
ovlivňovat či vyjednávat, tak zákla
dem je být sám v klidu a v pohodě.
Jakoukoliv nesrovnalost druhá strana
velmi rychle odhalí a okamžitě vy
užije ve svůj prospěch. Jedna z věcí,
které se před jednáním či proslovem
se zaměstnanci většinou obáváme,
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je, že budeme stresování, rozčilení
a nervózní. Vaše vnitřní nastavení
má veliký vliv na to, jak danou věc
odkomunikujete a jaký budete mít vliv
na ostatní. I přesto, že máte všechno
dopředu přichystané a jste připraveni
na vzájemnou komunikaci, tak vaše
nervozita a stres dokáže naprosto
zmařit úspěch přesvědčování. Existuje
několik technik na to, jak zůstat v kli
du nebo si klid sám navodit.
■ Technika dýchání: I při malé
úrovni stresu se nám zrychluje
dýchání. Začínáme dýchat v horní
části hrudníku, zadýcháváme se,
a to se projevuje při našem hovoru.
Ovládnutím dýchání dokážeme
zklidnit celé tělo a mysl.
Cvičení: Proveďte hluboký nádech,
podržte vzduch v plicích a pomalu v duchu počítejte 1…2…3…,
vydechněte a opět pomalu v duchu
počítejte 1…2…3… Techniku opakujte několikrát za sebou.
■

Technika kotvení: Kotvení nám
umožňuje nastavit svoji mysl tak,
jak chceme. Prvně si tedy vyberu
takové nastavení mysli, které mi
bude v daný okamžik jednání
nejužitečnější.
Cvičení: Vzpomeňte si na situaci
v minulosti, kdy jste byli klidní, sebejistí či sebevědomí. Prostě přesně
takoví, jací chcete být na tomto
jednání. Znovu se v mysli vraťte
do uvedené situace a opětovně ji
prožijte. Při zvyšování prožitku

„zakotvěte“ zdroj tak, že se dotknete některé, ale přesně stanovené
a opakovatelně dotknutelné, části
svého těla, a to až do chvíle největší
síly prožitku. V tomto okamžiku
místo přestaňte tisknout. Opakujte
minimálně 5-krát – se stejnou či
jinou situací. Při jednání stačí
„stisknout kotvu“ a požadovaný stav
mysli (klid a sebevědomí) je zpět.
2.	Uvědomění si co chci
Pokud nevíme, kam jdeme, tak tam
nikdy nedojdeme. Stanovte si cíl
svého přesvědčování:
■	Co konkrétně chcete komuniko
vat?
■ Jak to bude vypadat, až své za
městnance přesvědčíte?
■	Na základě čeho budete vědět, že
se vám daří své zaměstnance pře
svědčit o zamýšlených změnách?
■ Kdy chcete začít se změnami? Kdy
chcete začít zaměstnance přesvěd
čovat?
Jak si udělat seznam
všech možností, jak
můžete dané jednání vést
■ Zaznamenejte si všechny nápady, i když

■

se vám na první pohled zdají nepoužitelné a nereálné. Staňte se na chvilku
opravdovým kreativcem. Sám sebe se
ptejte: A co ještě mohu udělat? Jak jinak
ještě mohu toto jednání vést?
Vezměte si svůj seznam a vyškrtejte
z něho vše, co nechcete dělat. Buď pro-
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■

to, že je to v tuto chvíli nereálné nebo
to neodpovídá vašim aktuálním potřebám.
U bodů, které zůstaly na seznamu, si připravte detailní plán jejich realizace.
Plánování a příprava jsou nejdůležitějšími částmi přesvědčování!

3. Získání zaměstnanců
na svoji stranu
■ Pochopení postojů a názorů klíčových osob
Pro efektivnější přesvědčování je
nejlepší vžít se do situace osob, které
chcete přesvědčit. Snažte se jakoby
„stoupnout si do jejich bot“. Vyberte
si klíčové osoby pro komunikaci
změny a pro přesvědčení o správnosti
a vhodnosti změn. Zkuste si předsta
vit, že jste jimi. Prožijte chvíli v jejich
botách a v jejich životě. Když se jimi
takto na chvíli stanete, budete jejich
očima a ušima vnímat svět. Jak na vás
budou působit informace o plánova
ných změnách, které vám říká ředitel
či majitel?
■	Co vidíte, slyšíte? Co vám jde
hlavou? Na co myslíte? Co si sami
sobě říkáte? Jak se cítíte?
■	Co by vám v této situaci pomohlo?
Jak jinak by měl majitel či ředitel
hovořit, abyste měl/a větší chuť
a zájem změny podpořit?
Využijte všechny získané dodatečné
informace pro úpravu formy a obsahu
sdělení. Buďte flexibilní a komunikuj
te s každým klíčovým zaměstnancem,
resp. skupinami zaměstnanců odlišně
– v souladu s jejich potřebami a prefe
rencemi.
■ Emoční účet
Stalo se vám už někdy, že úplně stejná
informace podaná od dvou různých
osob na vás měla naprosto jiný úči
nek? Čím to podle vás bylo způsobe
né? U každého člověka ve svém okolí
máme otevřený tzv. Emoční účet,
který funguje stejně jako běžný účet
v bance. Pokud na něm máme do
statečně naspořeno, tak můžeme bez
obav vybírat. V tomto případě však
nespoříme pomocí vkládání peněz,
ale pomocí, dobrými činy, pochvalou,

podporou. No a vybírání znamená,
že my naopak něco potřebujeme od
tohoto člověka. V tomto případě se
jedná o podporu zavádění změn ve
firmě. Ale pozor, abyste nechtěli vy
bírat tam, kde není z čeho. Stejně jako
na účtu můžete jít na Emočním účtu
občas do povoleného přečerpání, ale
ne na dlouho a i výšku debetu je třeba
hlídat.
Cvičení: Vyberte si klíčové osoby nebo
skupiny zaměstnanců, které potřebujete získat při komunikaci změn na svou
stranu.
■ Staňte se na chvíli jimi, vstupte
do jejich bot a podívejte se na svět
jejich očima. Identifikujte jejich klíčové motivátory pro změnu a obavy
ze změn.
■ Připravte si přehled vzájemného
Emočního účtu. Kdy a kolik „bodů“
jste na účet vložili a kdy a kolik jste
vybrali?
4.	Využití
přesvědčovacích
technik
Prvním krokem při přesvědčování
ostatních je vnímání jejich reakcí na
to, co říkáte. Ihned jak začnete hovořit
o změnách, velmi pečlivě si všímejte,
jak na vaši komunikaci ostatní reagují.
Nemám v tuto chvíli na mysli jejich
verbální vyjadřování, tj. co říkají,
ale neverbální projevy. Ty se mohou
u každého projevovat jinak. Od zdvi
ženého obočí, úšklebku, úsměvu, změ
ny pohledu očí, nervózního poklepá
vání… výčet všech možných reakcí by
dokázal zaplnit většinu tohoto článku.
To hlavní však je, že u každého člově

ka daný projev znamená něco jiného.
Neexistují univerzální poučky – i když
bychom je velmi rádi vlastnili – které
by odhalily, co daná změna postoje,
mimiky či řeči těla znamená.
Další věcí, na kterou je potřeba myslet,
je naladění se na danou osobu či osoby,
a to neverbálně i verbálně. Používat
podobná či stejná gesta, sladit rytmus
a tonalitu řeči a přizpůsobit zaměst
nancům svoji slovní zásobu. Hovořit
jejich řečí a využívat přitom vše, co
jste zjistili při snaze pochopit jejich
zájmy, názory a postoje
5.	Práce s námitkami
a argumenty
Posledním bodem, ale ne nejméně
důležitým, je připravit si dopředu
všechny námitky a argumenty, které
mohou vaši zaměstnanci během
přesvědčování o změnách říci nebo
o nich přemýšlet. Nejhorší námitka je
ta nevyslovená. Proto je vždy lepší být
připraven na všechny možné dotazy,
odkazy na minulost, apel na budouc
nost, nesouhlasy atd. Čím více práce si
dáte s tím, že si ještě jednou stoupnete
do bot vašich zaměstnanců a poctivě
si zaznamenáte možné námitky
a argumenty a připravíte si na ně
dopředu odpovědi, tím máte větší
šanci při přesvědčování uspět. Většina
našeho života je obchod. Prodáváme,
nakupujeme, přesvědčujeme, ovlivňujeme či vyjednáváme jak za účelem
získání peněz, tak za
účelem získání lidí pro
naši myšlenku.
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