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ako viEsť a riadiť vo firmE

každý z nás si občas myslí, že on dokáže danou situaci 
zvládnout nejlépe a že on sám ví, jak správně a efek-
tivně vyřešit nastalý problém. nemusíme přitom 

chodit nikam daleko. vidíme a slyšíme to všude okolo nás – 
doma, s kamarády, s kolegy a právě i v komunikaci s našimi 
nadřízenými i podřízenými. 

je velmi těžké nepodlehnout 
oficiální moci, kterou v danou 
chvíli máme, ovládnout 
svou touhu ji použít 
a přistupovat k ostatním 
z pozice „já pán = ty pán“.

siTUace, Kdy se chOVáme jaKO Naši šéfOVé
možná se divíte, z jakého důvodu jsem napsala do textu, 
že takovéto chování vidíme v doma, i když zde žádného 
nadřízeného nemáme. ono to však tak úplně pravda není 
a v rodině to někdy možná i začíná. Pokud jste rodiče malých 

šéf 
pRosazuje změny, 
kteRým neRozumí
Už se vám někdy stalo, že za vámi 
přišel váš šéf a chtěl po vás něco, 
co vám připadalo jako naprostý 
nesmysl? Už jste zažili situaci, kdy 
do pozice vašeho nadřízeného 
nastoupil člověk, který dané 
oblasti vůbec nerozuměl? 
snažili jste se někdy v minulosti 
přesvědčit svého šéfa nebo 
kolegu, že tohle nikdy fungovat 
nebude, nebo že takhle už jste 
to kdysi dělali a nefungovalo 
to? pokud jste alespoň na jednu 
z těch otázek odpověděli ano, tak 
vítejte v našem klubu „chytrých 
podřízených“.
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dětí, tak budete se mnou jistě souhla-
sit v tom, že my dospělí vždy nejlépe 
víme, co je pro naše dítě to nejlepší. 
víme, jak by se mělo chovat, jaké ob-
lečení a boty by mělo nosit, jak a kam 
uklízet hračky, co by mělo jíst a pít. ale 
je to tak opravdu správně? zkusme si 
vybrat jednu z výše uvedených oblastí 
a trošku si ji rozebrat. kupříkladu 
třídění a uklízení hraček. my dospělí 
máme svoje vlastní představy podle 
čeho hračky třídit a podle toho je také 
uklízíme. všechny plyšové hračky na 
poličku, vláčky k autíčkům do jedné 
krabice, knihy postavit vedle sebe do 
skříňky, rozbité hračky do koše atd. 
ovšem pokud dítě necháme hračky 
roztřídit po svém, tak zjistíme, že si 
našlo naprosto jiná kritéria – třeba ob-
líbené hračky, zvuky vydávající hračky, 
růžové a bílé hračky, vše, co potřebuje 
panenka na spinkání, a tak podobně. 
Přijde vám toto třídění logické? asi ne, 
že? a čím si myslíte, že to je?

mapa NašehO sVěTa
každý z nás si vytváří z prostředí 
okolo nás jakousi mapu svého světa. 
Jaká tato mapa je, záleží na našich 
hodnotách, přesvědčeních, znalos-
tech, osobních zkušenostech a na 
tom, jaký typ člověka jsme. z tohoto 
výčtu je patrné nejen to, že mapa 
světa dospělého člověka se významně 
odlišuje od mapy světa dítěte, ale i to, 
že se odlišuje mapa světa a vnímání 
světa jednotlivých dospělých a navíc 
dochází k tomu, že se i naše vlastní 
mapa postupně liší, tak jak získáváme 
nové poznatky, praxi a jak se mění 
naše osoba celkově. 

TypOLOgie čLOVěKa 
Jak už jsem psala, tak velký vliv na 
způsob pohledu na danou věc má naše 
osobnostní typologie. Pokud bychom 
hledali toto slovní spojení na interne-
tu, tak najdeme mnoho různých typo-
logií a přístupů. některé jsou složité 
a pro identifikaci vyžadují vyplňování 
různých dotazníků a následné pro-
fesionální předání výsledků v písemné 
či ústní podobě. Já jsem pro účely 
článku vybrala velmi jednoduché 
rozdělení lidí, které dokážeme snadno 
sami určit a je vhodné pro rychlou 
analýzu toho, koho máme před sebou. 
výčet samozřejmě není kompletní 
a zahrnuje jen vybrané 4 kategorie.

■ KaTegORie 1: směROVáNí
Pro identifikaci toho, zda je daný člověk 
v dané situaci zaměřen Směrem k cíli 
nebo Směrem od cíle, stačí položit 
jednoduchou otázku: Co chcete v tomto 
případě? Co je pro vás v této situaci dů-
ležité? osoby zaměřené k cíli budou ho-
vořit o tom, co chtějí získat, čeho chtějí 
dosáhnout. Jsou zaměření na cíl, touží 
se k němu dostat. Pokud je chci ovlivnit, 
budu jím říkat, co jim můj názor přine-
se, co tím získají… budu prostě hovořit 
„jejich jazykem“. osoby směřující od 
cíle budou naopak hovořit o tom, čemu 
se chtějí vyhnout, co nechtějí, aby na-
stalo, před čím utíkají. Jistě vás napadlo, 
že pokud chci s nimi hovořit jejich 
jazykem, tak se budeme bavit o tom, že 
moje řešení je zbaví rizika a problémů, 
nebudou se muset obávat, že se úkol 
nesplní včas atd. i v tomto případě 
hovořím jejich jazykem, ale tento jazyk 
se velmi odlišuje od prvního typu.

■ KaTegORie 2: důVOd
tato kategorie se zaměřuje na to, 
z jakého důvodu by měl člověk 
danou věc akceptovat, podporovat či 
realizovat. Jako jednoduchou otázku 
pro lepší rozlišení můžete použít: Co 
vás vedlo k tomu, že pracujete právě 
zde? Jak jste si vybral/a to, co dělá-
te? První varian tou je, že osoba má 
ráda nové věci a hodně možností, 
jak k dané problematice přistupovat 
a jak ji vyřešit. motivuje ji nacházet 
nové postupy řešení a nevadí ji přitom 
porušovat nebo ignorovat zavede-
né postupy a postupy. mezi často 
používaná slova u ní patří: můžeme, 
mohli bychom, máme možnost. Pro-
tipólem těchto lidí jsou osoby, které 
mají rády jasně stanovená pravidla 
a postupy. Dokončují věci, na kterých 
začnou pracovat, protože dokončení 
je součástí celého procesu práce. Při 
zodpovídání výše uvedených otázek 
na důvod, proč si vybrali tuto práci, 
obdržíte detailní výčet všech postupů, 
které je dovedly až sem.

■ KaTegORie 3: hOdNOceNí
třetí typologické rozlišení je o tom, na 
základě čeho hodnotíme, co je správné 
a co ne. opět máme k dispozici jed-
noduchou otázku: Jak víte, že odvádíte 
dobrou práci? Podle čeho víte, že jste 
to vyřešil/a správně? První variantou 
je člověk, který má svoji vlastní laťku 
úspěšnosti a parametrů hodnocení. 
má stanoveny vlastní standardy a sám 
rozhoduje o kvalitě své práce a ostat-
ních. Přijme radu od lidí, o kterých 
si on sám myslí, že jsou kompetentní 
a že jsou v dané oblasti odborníky. 
tito lidé motivují sami sebe a rozho-
dují se na základě vlastního názoru. 
nemají rádi, když jim někdo ukazuje, 
jak to dělá on nebo jiní lidé. Druhým 
typem lidí jsou ti, kteří mají rádi 
a preferují externí hodnocení. Potře-
bují slyšet od jiných, že dělají věci 
dobře, vyžadují často zpětnou vazbu 
a nejlépe pochvalu před ostatními. 
vyžadují radu ostatních, směrování 
a zpětnou vazbu. Přijímají a vyhle-
dávají rady od ostatních osob bez 
toho, aby si potřebovali ověřovat, zda 
mají o dané oblasti potřebné znalosti. 
můžete je poměrně lehce ovlivnit 
informacemi o tom, co si o dané věci 

Výcviky systemického, narativního a nLP koučování: 

■ Komplexní výcvik koučování
■ Výcvik systemického koučování s prvky NLP
■ Systemické koučování pro manažery
■ Základy systemického koučování s prvky NLP

O úspěchu či neúspěchu rozhodují detaily!!
Centrum systemiky a NLP s. r. o., www.systemika-nlp.cz
Ing. Jitka Ďuricová: Tel.: +420 724 256 055, e-mail: duricova@systemika-nlp.cz
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myslí jiní lidé, co o tom psaly noviny nebo že je to 
nejnovější verze či produkt. 

■ KaTegORie 4: pOTřeba změN
Poslední typologií, kterou si v této souvislosti projde-
me, je o přístupu lidí ke změnám. v pracovní oblasti 
se můžeme pro snadnější identifikaci zeptat: Jaká je 
souvislost mezi tím, co jste dělal minulý rok, a tento rok? 
Jaká je souvislost mezi vaší předchozí pracovní pozicí 
a tím, co děláte teď? lidé preferující stejnost v tom, co 
dělají, si hledají podobné zaměstnání či obor, v jakém 
již pracovali. Pokud si kupují výrobky, tak preferují 
podobné či obdobné. nemají rádi změny – nejen, že 
je sami nevytvářejí, ale nemají ani rádi, pokud jsou 
ke změně donuceni svým okolím. Hovoříme s nimi 
především jazykem o stejnosti a podobnosti. opakem 
jsou lidé, kteří mají rádi rozdílnost. Jsou spokojeni, 
pokud se v jejich životě stále něco děje. Žijí podle hesla: 
„změna je život.“ vyhledávají změny a sami je iniciují. 
Často experimentují ve výběru restaurací, míst pro 
dovolenou, typů výrobků, které kupují. Pokud je chci 
zaujmout, tak vyzdvihuji rozdílnost a jedinečnost 
v tom, co říkám, co nabízím.

Cvičení: Zkuste si vybrat nějakou situaci, při níž jste 
se s druhou osobou neshodli na tom, jak by měla být 
vyřešena. Nejprve se podívejte na situaci ze své mapy 
a uvědomte a zaznamenejte si: Jaké hodnoty vás vedly 
k tomu, že jste prosazoval/a svůj názor? Jaké přesvěd-
čení jste v tu chvíli měl/a? Na základě jakých znalostí 
jste se rozhodoval/a? Z jakých osobních zkušeností jste 
při řešení situace vycházel/a? Jak se ve vašem názoru 
projevila typologie vaší osoby ve všech čtyřech zmiňo-
vaných kategoriích?
Následně se na stejnou situaci podívejte očima va-
šeho šéfa. Jaké hodnoty ho vedly k prosazování jeho 
názoru? Jaké měl v danou chvíli přesvědčení? Na 
základě jakých znalostí a osobních zkušeností se on 
rozhodoval? Jaká typologie se v jeho chování a řeči 
projevovala?

tlačí na vás šéf a prosazuje něco, čemu z vašeho po-
hledu nerozumí nebo nezná všechny souvislosti? ať 
už bude po přečtení tohoto článku vaším cílem šéfa 
jen pochopit, poznat motivy jeho jednání, nebo bude 
vaším záměrem ho ovlivnit tak, aby změnil svoje 
rozhodnutí a chování, tak základem vašeho úspě-
chu je v obou případech to samé: vědět, kdo váš šéf 
vlastně je a co chce. Při ovlivňování potom můžete 
využít jeho mapu světa, naladit se na něj verbálně 
i neverbálně a následně převést všechny 
své argumentů a námitky do jeho jazyka 
a mapy světa. 

Autorka: Ing. Jitka Ďuricová
Centrum systemiky a NLP s. r. o.

Prečo niektoré značky ostávajú populárne stále, niektore zažiaria 
a odídu a niektoré sa ani nedostanú medzi elitu? Základom je byť 
na očiach. Sami to poznáme – keď si kupujeme šampón, zubnú 

pastu, oblečenie, siahneme k osvedčeným značkám a poväčšine meníme 
len v prípade, že nás tieto sklamú vyššou cenou či zhoršenou kvalitou slu-
žieb alebo produktov. Podobné je to s pozíciou firmy na pracovnom trhu. 
Vybudovať si firemnú značku a udržať si ju vyžaduje dlhodobé a správne 
investované úsilie, ale táto investícia sa zamestnávateľovi viacnásobne 
vráti v podobe vyšších predajných čísel či záujmu kvalitných ľudí, ktorí 
chcú pracovať pre túto značku. Popularita medzi študentmi a čerstvými 
absolventmi do veľkej miery indikuje, či je spoločnosť na dobrej ceste byť 
medzi tými, kam príde kvalitný životopis sám od seba, alebo medzi tými, 
kde sa všetci dostanú, až keď je všade inde plno.

Dnešná doba je špecific-
ká online kultúrou. Kto 
chce osloviť mladých, 
musí byť na sociálnych 
sietiach a mladí si ho 
nájdu. Táto forma pre-
zentácie má však jednu 
nevýhodu – je neosob-
ná a je takmer nemožné oddeliť tých, ktorí by pre vás mohli byť ideálny-
mi zamestnancami, a tých, ktorí možno majú výborné životopisy, ale na 
prácu vo vašej firme sa jednoducho nehodia. Ako sa teda priblížiť k štu-
dentom a objaviť mladé talenty? Sú v podstate 2 možnosti – tou prvou 
je byť prítomný priamo na univerzitách, či už formou prezentácií alebo 
priamou účasťou na vyučovacom procese, napríklad formou výberových 
predmetov. Na podobnú prezentáciu však nemá každá firma potrebné HR 
kapacity a financie. 
Ďalšou možnosťou je účasť na veľtrhu práce. Národné Dni Kariéry (NDK) 
sú najväčším veľtrhom práce zameraným výlučne na študentov a absol-
ventov. Takmer 5000 študentov si v dvoch najväčších slovenských mes-
tách príde vybrať svoju prácu. Z pohľadu študenta zúčastnené firmy 
preds tavujú elitu slovenského pracovného trhu. Vďaka priamemu kontak-
tu podujatie dokonale konfrontuje očakávania študentov a firiem. Ako 
firma máte šancu osloviť mladých ľudí originálnym stánkom, zaujímavým 
sprievodným programom a zaručiť si tak popularitu, ktorá študentov na-
motivuje poslať vám svoj životopis, alebo vám ho nechajú priamo na po-
dujatí. Aj takto zvýšite šancu nájsť tých najlepších, tak prečo to nevyužiť? 
Prečítajte si o veľtrhu viac na www.ndk.sk. 

Autor: Michal Meleg,  
www.ndk.sk

ak chce zákazník spoznať produkt, ide do obchodu.  
ak chce študent spoznať svojho ideálneho zamestnáva-
teľa, príde na pracovný veľtrh.

ostAňte nA  
očiAch, buďte 
medzi elitou




