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Slovo úvodem
	 	

	 	 Mít strach, stres a obavy	 	 	 	 V srdci míti statečnost

	 	 to stav častý jest!     	 	 	 	 	 a rozhodnost v hlavě.

	 	 Kdo se tomu postaví	 	 	 	 	 Nejistotě řekni: „Dost!“,

	 	 a zatne ruku v pěst?	 	 	 	 	 pak to půjde hravě!

 

7 příběhů. 7 statečných řešení. 

Podívejte se, jaké nelehké situace muselo ve své praxi řešit našich 7 manažerů a 
jak se těmito výzvami vypořádali. 

Najdete v nich možná i sebe v minulosti. 

Anebo zde objevíte inspiraci, jak zde sebe nenajít ve Vaší budoucnosti!

Hezký zážitek!
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1. statečný - Egon
Egon svoje ego měl,                                                                         
na něm všechno vystavěl,                                                                 
v prioritách jasno děl.                                                          
Hrdý byl a z toho žil,                                                              
hrdě v práci vítězil…

______________________________________________________

	 Egon byl velice tvrdý a náročný manažer. Na 
výkonech svého týmu si velmi zakládal. Díky tomu mohl být 
na svůj tým i na sebe patřičně hrdý. Práce se mu dařila, 
výsledky dosahoval, cíle pravidelně překračoval. 

	 A jak už to tak v praxi chodí, jednoho dne byl Egonův 
tým oslaben. Prostě mu odešel jeden z jeho spolupracovníků. 
Egon potřeboval doplnit svůj tým. Uspořádal proto důkladné 
výběrové řízení, aby našel mezi kandidáty toho nejlepšího. 

	 Výsledky výběrového řízení však Egona přivedly na 
rozcestí. „Mám vzít radši člověka, který má málo zkušeností, 
ale potenciál se učit? Nebo mám přijmout člověka, který již 
obdobnou práci mnoho let dělal a který má (stejně jako já) s 
vedením lidí zkušenosti?“  

	 Egon váhal. Egon se dokonce bál a kladl si různé 
otázky: „Dokážu toho šikovnějšího ukočírovat? Nepřeroste mi 
přes hlavu? Budu mít pro něj dostatek výzev, abych ho 
motivoval? Nepřetáhne mi ho konkurence?  Nebudu vedle něj 
vypadat blbě?  Nebude lepší, než já?“

	 Egon přemýšlel. Egon bojoval se svým egem. Pak si ale 
uvědomil jednu velice důležitou věc:

Kvalita mých lidí je přece i má vizitka! 
A přijal toho zkušenějšího člověka.

	 A hned na začátku jejich spolupráce vyložil své karty na 
stůl. Řekl: „Zakládám si na úrovni mých lidí. Jsem náročný na 
své a jejich výkony. To stejné očekávám od Vás. Dávejte mi 
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zpětnou vazbu a buďte připraven na tu mou. Přesvědčte mne 
svými výkony, že můžete být nejen můj spolupracovník, ale i 
zástupce a do budoucna taky nástupce!“

	 Egon a jeho tým nástupem nového člověka pookřál. 
Egon přijetím zkušenějšího člověka, než je on sám, získal. 
Získal ne konkurenta, ale spojence. Ne ohrožení, ale další 
ambice!

Vítězství I: 
• Odvaha pracovat s nejlepšími. 

• Jasné stanovení pravidel spolupráce. 

• Odvaha růst.
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2. statečný - Milivoj
Milivoj měl svůj tým rád,                                                                            
s každým byl hned kamarád:                                                                         
„Důvěra je pevný hrad“.                                                                        
Jeho přítel Ctirad Smrad                                                                           
chtěl toho zneužívat!

_____________________________________________________

	 Manažer Milivoj si zakládal na vztazích. Ve svém 
týmu je taky aktivně budoval.	 Milivoj si s každým hned 
tykal. Důvěra pro něj byla velice důležitá. Přes důvěru 
hledal spolehlivost.

	 Zásadu „budovat s lidmi v práci pozitivní a blízké 
vztahy“ mu svým chováním připomněl spolupracovník 
Ctirad. Bohužel v tom negativním. Ctirad ve firmě nebyl 
nováčkem, Milivoj s ním byl doposud spokojen – ovšem v 
posledním měsíci nastala nepříjemná změna: Ctirad se 
začal opožďovat, termíny plnil až po připomenutí, na sliby 
zapomínal. Na Milivojova upozornění se vždy jen usmíval a 
kamarádsky žertoval. Jeho rezervy v pečlivosti rostly…

	 Milivoj váhal: „Měl bych mu něco kritického říci, ale 
nechci náš vztah ohrozit. Je to přece kamarád, nechci se 
nad něj povyšovat. Jde mi sice o firmu, ale co by si řekli o 

mně i druzí, kdybych na Ctirada vytáhl nějakou drsnější 
výtku…“

	 Milivoj však ve svých úvahách narazil na dva pojmy: 
osobní zodpovědnost a mantinely!

	 Připravil se na rozhovor a na rovinu a statečně Ctirada 
oslovil: „Jsem rád, Ctirade, že tě mám v týmu. Proto si chci 
s tebou vážně promluvit. Téma zní tvá spolehlivost. Svým 
chováním (na které jsem tě už vícekrát upozorňoval) mne 
dostáváš do situace, která se mi nelíbí a která je 
nebezpečná pro firmu a hlavně pro tebe. Očekávám od 
tebe 2 věci:  

- že budeš všechny termíny a sliby 
vždy dodržovat 

- pokud se při plnění tvých 
povinností objeví nějaká překážka, 
ihned mi to oznámíš, ne až při 
kontrole. 

Nenuť mne chovat se 
k tobě jako tvůj šéf!
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Pokud se tvá nespolehlivost bude opakovat, přinutíš mne tě 
potrestat – a to bych nerad! Nenuť mne si o tobě myslet, že 
chceš naše přátelství zneužívat. Mohu se tedy na tebe 
spolehnout, že už se to nebude opakovat? Ano? Dobře. Jak 
se budu ode dneška já k tobě chovat, to teď je už jenom na 
tobě.“

	 Ctirad byl rozhodností Milivoje zaskočen, ale vše mu 
slíbil. A výsledek se brzy dostavil: Ctirad za dva měsíce 
firmu opustil. Ale Milivoj zvítězil. 

	 Uvědomil si, že všichni pracovníci potřebují 
mantinely. A že je zodpovědností vedoucího, aby je 

1. Stanovil

2. Hlídal 

3. a aby druhé vedl k jejich respektu – což je jejich 
individuální zodpovědnost.

Vítězství II: 
• Nastavení pravidel, rámců spolupráce. 

• Důslednost v jejich dodržování (kontrola, vyžadování, 
jejich korekce). 

• Aktivní práce se zodpovědností (namísto s neurčitým 
kamarádstvím).
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3. statečná - Jasněnka
O Jasněnce bylo známo,                                                              
že jí každý říkal „dámo“.                                                    
Citlivá to žena byla,                                                                    
povrchnost jí nestačila.    .                                                      
Až jednou se zarazila…

_______________________________________________________

	 Jasněnka řídila prodejnu a v ní skupinu prodavačů. Velmi 
dbala na čistotu provozovny; image firmy – vzhled i pověst – 
pro ni moc znamenaly.

	 Jedna z jejich pracovnic, Boženka, byla milá a snaživá 
žena. K zákazníkům se chovala vstřícně, i v týmu prodavačů 
byla oblíbená. Ale jednu chybu přece měla: když se v práci 
zpotila, nevoněla. Ověřila si to i Jasněnka, když ji na to 
ostatní upozornili.

	 Jasněnka váhala a přemýšlela, jak toto osobní a citlivé 
téma s Boženkou vyřešit. „Co když se urazí? Jak jí to říci, aby 
se necítila trapně? Ale když jí to neřeknu, jak ji budou brát 
v týmu? A co když si toho všimnou i naši zákazníci?“ Honily se 
Jasněnce myšlenky hlavou.

	 Jasněnka ale nehodlala váhat a situaci chtěla vyřešit. 
„Náznaky (podstrčit Božence nějaké deo) jsou nejasné, 

neúčinné nebo urážející, to neudělám. Přehodit tento rozhovor 
na někoho v týmu (aby jí to řekl), to není fér – vždyť nevonící 
člověk v mém týmu je přece moje vizitka!“

	

	 Při kvartálním hodnotícím rozhovoru s pracovnicí však 
Jasněnka našla odvahu a Boženku postavila jednoduše před 
hotovou věc: „Chci s tebou probrat ještě jednu důležitou věc, 
která ti jediná kazí tvé výborné výkony a chování tady u nás. A 
tou je, že jsi cítit potem. Všimla jsem si toho opakovaně, 
většinou je to po obědě, asi jak jsi více zpocená. Říkám ti to, 
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protože mi na tobě záleží. Nechci, když budeš jednat s lidmi 
v týmu nebo dokonce se zákazníky, aby se od tebe nějak 
odvraceli nebo tě pomlouvali. Můžeme se domluvit, že si to 
dáš pod kontrolu? Třeba se můžeš během dne převléci nebo 
zkus používat silnější deo, nebo obojí, jak uznáš za vhodné… 
Tak co, zvládneš to (dát pod kontrolu)?“

	 Boženka s překvapením odvětila, že to netušila a že 
Jasněnce děkuje a že s tím samozřejmě něco udělá. Od té 
doby jakoby rozkvetla, pracuje snad ještě snaživěji a hlavně: 
„závada“ je odstraněna. Jasněnka pocítila, jakoby si tímto 
krátkým a statečným rozhovorem získala dokonce Boženčinu 
větší důvěru!

Vítězství III:
• Umět jednoduše oslovit i citlivá témata – krátce a se zájmem 

a konstruktivně, než zbytečně analyzovat „proč něco 
nefunguje“. 

• Obavy sdělovatele netradičního nebo i nepopulárního 
požadavku bývají zpravidla horší, než je potom realita 
respektive reakce příjemce. 

• Pro vedoucího není žádné téma tabu, pokud je v zájmu 
pracovníka a firmy. 
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4. statečný - Drtislav
Drtislav byl vedoucí                                                             
těžce prohry nesoucí.                                                    
Náročný však váhal být,                                              
nedokázal přitlačit                                                                      
- lidem nechtěl ublížit.

_______________________________________________________

	 Vzdor svému jménu byl Drtislav milý a přátelský 
vedoucí. Mile a přátelsky taky komunikoval se svými lidmi – to 
byl jeho styl vedení. 

	 Drtislav svým lidem často říkal tyto věty:

- Byl bych moc rád, kdybyste si dali pozor na…

- Pokuste se o to, prosím.

- Bylo by dobré, abyste na to mysleli.

- Budeme se snažit, že.

- Mohli bychom to zvládnout.

- Děkuji za váš čas. Doufejme, že to k něčemu povede.

	 A jaký vliv to mělo na jeho spolupracovníky? Brali ho 
jako manažera milého, ale měkkého. Když se výsledky 
týmu nedostavily, opíjeli Drtislava větami: „Udělali jsme pro to 
maximum. Snažili jsme se.“ Nebo: „Zkusili jsme to, ale 
bohužel to nevyšlo.“ 

	 Svým přístupem a svou komunikací Drtislav ukolébal 
své lidi ve výkonech i v jejich kvalitě. Drtislav se zdaleka necítil 
jako vítěz.
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Až po jednom coachingu konečně našel odvahu: 

A. Změnil svůj postoj 

Dovolil si být náročný  
B. Změnil svůj způsob vyjadřování. A začal si denně dávat 

pozor na svůj slovník. 

Teď už říkal:

- Očekávám, že si všichni dáte pozor na…

- Chci, abyste do toho všichni šli.

- Myslete na to a dodržujte to, prosím.

- Nechci od vás snahu, ale chci slyšet, že mi to garantujete!

- Věřím, že tuto věc zvládneme!

- Jsem rád, že jsme se sešli a domluvili se. Těším se na vaše 
výsledky!

	 Jeho silná slova namísto slabých přinesla dva výsledky: 

- Drtislav se cítil lépe. Dokázal snáze vyjádřit důraz, který měl 
vždy na mysli.

- Jeho pracovníci zjistili, že omlouvat a „okecávat“ slabé 
výkony nemá cenu a zvýšili svou aktivitu, a tím i výsledky 
oddělení.

	 Vítězové byli všichni, statečný Drtislav i jeho tým!

Vítězství IV: 
• Nepřitlačit není dobré, nátlak lze vytvořit i korektní motivující 

silnou komunikací. 
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5. statečná - Slavěna
Slavěna chce klid svůj mít,                                                                      
má však firmě ušetřit,                                                         
velkou změnu prosadit.                                                          
Koho z týmu vyřadí?                                                                
Či si jinak poradí?                                                            

______________________________________________________

	 Slavěna byla manažerkou velké firmy. Shora dostávala 
priority formou padajícího cíle. Shora měla i vymezený budget 
na mzdy a fungování svého oddělení. 

	 Jednoho dne shora došel požadavek, znázorněný 
velikými nůžkami a číslem -20%. Toto číslo pro Slavěnu 
znamenalo škrtnout náklady na celého jednoho člověka. 

	 „Propustit někoho to je jedna věc, ale bez náhrady?“ 
uvažovala Slavěna. „Cíle našeho oddělení i jeho 
zodpovědnost mají zůstat nezměněny! Když někoho 
propustím, ostatním lidem na mém oddělení přibude práce. 
Už teď jsou všichni na hranici své kapacity, ale ještě bez 
jednoho člověka?“ 

	 Zoufalství Slavěny kladlo další otázky: „A jak to mám 
lidem říct? S úsměvem hrát komedii a mluvit o výzvách, to 
bych u nich ztratila důvěru, nejsou přece hloupí. A říci jim, že 

jsem z toho sama na prášky, to jejich demotivaci ještě více 
prohloubí. A svést to na „ty nahoře“, to mi smaže jejich 
loajalitu.“

	 Po tréninku manažerské komunikace ale Slavěně svitlo: 
„Řeknu jim to na rovinu, férově, žádná komedie ani tragédie!“ 
A do přípravy svého proslovu si poznamenala pár důležitých 
bodů:

- zvolit vhodná silná slova: musíme - je potřeba, je důležité 
nebo je nutné (vždyť chci lidi motivovat)

- sdělit nejdříve očekávané přínosy a cíle změny (vždyť chci, 
aby moji lidé viděli do budoucna)

- přiznat i konkrétní komplikace, co změna přinese (vždyť chci 
být v kontaktu s realitou)

- dát prostor pro názory a emoce týmu (protože 
neventilovaný vztek požírá motivaci)

- směřovat hovor od „proč to nepůjde“ k „jak to uděláme, 
aby nás to bolelo co nejméně a abychom to zvládli“ (vždyť 
chci být konstruktivní)
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-  dát najevo své angažmá (chci přece nabídnout svou 
pomoc, aby se v tom moji lidé necítili sami)

- dát najevo, že v sílu našeho týmu věřím. I ve zvládnutí této 
změny! (vždyť jim jdu přece vzorem)

	  

	 Jak si Slavěna předsevzala, tak pak na poradě statečně 
učinila. Do týdne si s týmem sestavili plán zvládnutí nové 
situace. A změnu tak zvládli. Zvítězili.

Vítězství V: 
• Komunikace změny bez divadla. 

• Konstruktivní postup. 

• Zapojení týmu. 

• Funkce vzoru.
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6. statečný - Tim
Manažeru jménem Tim                                                     
vzkvétal jeho vlastní tým.                                                   
Jenom s jedním výtečníkem                                        
rozhovory končil křikem                                                            
a e-maily vykřičníkem

_______________________________________________________

	 Manažer Tim měl opravdu prudší povahu. Když ho 
někdo vytočil, jeho emoční reakce na sebe nenechala dlouho 
čekat.

	 Nejvíc Timovy nervy pokoušel Neklan. Byl to jeho druhý 
nejlepší obchodník, který smlouvy a kontrakty nosil jak na 
běžícím pásu. Stejně tak přinášel ale do firmy i problémy: 
jednou byla smlouva nekompletní, podruhé s šibeničním 
termínem realizace, potřetí bez všech podpisů, počtvrté 
s šílenou slevou a tak stále dokola.

	 Při hodnocení Neklanovy práce si Tim často 
představoval rovnoramenné váhy. Na jednu misku dával 
Neklanovy přínosy a na druhou všechny ty starosti a 
komplikace, které Neklan opakovaně způsoboval nejenom 

jemu, ale i ostatním lidem ve firmě. Tim Neklanovi už vícekrát 
jeho chyby vytýkal, několikrát ho i finančně potrestal, ale 
situace se opakovala a opakovala.

	 Tim si však jednoho dne představil místo vah ošatku 
s jablky, kde bylo jedno nahnilé. A hledal řešení – Tim chtěl 
mít svou ošatku samozřejmě zdravou. 

Zvažoval: 

(1) Vykrojit to nelze, to jsem zkoušel mnoha noži. 

(2) Dát bokem taky ne. 

(3) Otočit ho tak, aby nenakazil druhé, to taky nejde. 

(4) Zvyšovat imunitu druhých (jablek), to nemohu 
donekonečna. 

(5) Nezbývá, než se s ním rozloučit! 

	 Zodpovědné a statečné rozhodnutí padlo – bod (5). Tim 
se s Neklanem rychle dohodl na změně formy spolupráce 
- na externí. Zadal pevné požadavky, jejichž splnění je 
podmínkou provize Neklana.

12



	 Odvaha vyřešit problémy s člověkem, který byl 
netýmový, se Timovi vyplatila! A žádné další jablko se mu 
nenakazilo.

Vítězství VI: 
• Váhy: za jakou cenu jsou úspěchy? 

• Ošatka: Jaký vliv má na tým nevhodné chování (byť u 
kvalitního obchodníka)? 

• Odvaha rozhodně řešit přináší více než zbabělé riziko 
nejistoty!
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7. statečná - Viktorie
Manažerka Viktorie                                                                  
má dvě děti a kolie.                                                                      
Prací tráví všechen čas,                                                          
na rodinu nemá čas,                                                               
Kéž by to vše odnes ďas…

_______________________________________________________

	 Viktorie byla výborná manažerka, ale nestíhala. 
Opakovaně kvůli práci nestíhala vyzvednout dětí ze školy, tak 
to řešila pomocí známých. Pravidelně doháněla po nocích, co 
nestihla v práci. A věnovat se odpoledne svým milovaným 
dětem, manželovi, psům, svým koníčkům? Ani náhodou. 
Možná o víkendu…

	 Trpěl manžel, trpěly děti. Viktorie trpěla také, ale 
naštěstí si to uvědomovala!

	 „Co je pro mne v životě důležité? A co je důležitější?“ 
ptala se manažerka sama sebe. „Kolik dnů a kolik večerů si 
dovolím věnovat práci a kolik chci věnovat ostatnímu?“ Její 
otázky byly čím dál zásadnější a konkrétnější. „A kdo za mne 

udělá mou práci? Musím to dělat všechno já?“ pokračovala v 
úvahách. „Mou roli matky a manželky delegovat nechci, co 
mohu tedy delegovat? Mám to na koho odevzdat? Koho 
přijmu a koho ze stávajících pracovníků si vychovám 
(rozvinu)?“ Její budoucnost dostávala konkrétní rozměry. 

	 Manažerka Viktorie reflektovala dále: „A neřeknou si lidé, 
že nic nedělám, když jim dám část svých úkolů? No řeknou, 
odpověděla si, ale to si říkají stejně, dokud se na mou pozici 
někdo nedostane – pak jedině pozná, co všechno to obnáší!“

	 Nakonec Viktorie našla odvahu a udělala pár zásadních 
rozhodnutí.

1. Domluvila se se svým šéfem a oznámila i svému týmu, že 
každou středu pracuje pouze do 14 hodin (namísto do 18)

2. Přesunula si práci tak, aby v uvedený čas z práce odešla 
vždy zodpovědně.

3. Poradila se se svým koučem, jaké z aktivit může přesunout 
na své lidi.

4. Vytvořila svým lidem individuální rozvojové plány, aby i oni 
mohli dělat méně a zvládat více (být efektivnější).
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5. Redukovala svou účast na různých poradách. Atd.

	 Manažerka Viktorie měla odvahu vzít management 
svého času a svého života statečně do svých rukou. 
Rysem jejího vítězství byl čas na koníčky, kolie, děti i 
manžela!

Vítězství VII: 
• Mít jasno v prioritách. 

• Rozvoj lidí ve svém týmu. 

• Asertivní přístup k životu
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Dovětek na závěr
Že Vám to všechno zní jako  pohádka? Možná proto, že jsme nedodali:

- Všechny postavy a události našich příběhů nejsou smyšlené. Vznikly na základě skutečných událostí. 

- Jména lidí jsou změněna, ne však jejich odvaha a vítězství!

Zbyla nám zde jedna prázdná stránka, doplníte ji vlastním příběhem?

Napište nám: 

Jaké vítězství bylo/je/bude to VAŠE!
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8. statečný/-á: ???
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