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V tomto materiálu naleznete příběhy vašich předchůdců, studentů a absolventů  
Univerzity aplikovaného managementu. Popisují posuny v oblastech, ve kterých se 
právě zdokonalujete. Tyto příběhy vás můžou v ledasčem inspirovat. Porozumět jim 
vám pomohou teoretické základy, o které se opíráme. 

Příběhy jsou v textu vyznačeny kurzívou. Všechny příběhy jsou převzaté 
z modulových a disertačních prací studentů MBA pod UAM. Aby byla zachována 
autenticita příběhů, uvádíme je v původní podobě. 

Věříme, že vám tento materiál bude bohatou inspirací. 
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KRIZE A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ 
 

„Zpětnou optikou je velmi názorně vidět, jakým způsobem roste firma ve chvíli, 
 kdy roste její šéf a zároveň, jak upadá ve chvíli, kdy se šéf nerozvíjí.“ 

 

Když je krize, většinou se nejdříve uchylujeme k intuitivním řešením – snažíme se 
zachovat běžné postupy. Pokud to nefunguje, uvědomujeme si, že bude třeba zrušit 
zaběhnuté postupy, stereotypy a vzorce, které již nejsou funkční, a nahradit je postupy 
novými. Zároveň cítíme, že tlak sílí a musíme mobilizovat veškeré síly a rezervy. 
Zvládání krize je dlouhý a náročný proces. Jak to překonat a zachránit, co se dá? 

  

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ KRIZE 
 

1. Péče o zajištění vitality a existenci organizace – uplatnění direktivy 
2. Péče o pracovníky – posílení dobré atmosféry a klimatu v týmu 
3. Vytvoření či oživení potřebných rolí a nového systému organizování  

– delegování aktivit na kompetentní osoby 

 

PŘÍBĚH Z PRAXE 
 

„Toto období pro mne bylo naprosto nepředstavitelnou chybou, ale poučení, které z ní plyne, je 
pro mne takovým strašákem, že nepřipustím, aby se kdykoliv cokoliv podobného opakovalo. 

 

Růst  

Vznik marketingové firmy, i když zatím jen živnosti, pro mne znamenal obrovskou změnu. 
Doposud jsem vždy spolupracoval s jedním až dvěma spolupracovníky a vždy jsme fungovali 
jako parťáci. Nyní jsem se stal šéfem a tím, kdo rozhoduje a kdo nese zodpovědnost. Z maličké 
firmičky o pár lidech začínala stávat firma výrazně větší. Firma zářila, a zkrátka svou 
přitažlivostí přitahovala i podobně zářící lidí. Noví lidé samozřejmě začali přicházet se svými 
nápady, myšlenkami, postupy a návyky, z nichž mnohé mne nadchly a s radostí jsem je 
zapracoval do firemní kultury.  
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Pád  

Postupem času jsem s příchodem zajímavých zaměstnanců zlenivěl, zpohodlněl a přestal na 
sobě pracovat. Začal jsem se spoléhat na schopnosti druhých a prakticky úplně přestal rozvíjet 
své vlastní. O několik měsíců později jsem už ale nebyl ochoten přijímat nové technologie 
a postupy ani od kolegů. Zlenivěl jsem natolik, že se mi prostě nechtělo nic nového učit. Kvalita 
práce firmy začala klesat. Udělali jsme nové webové stránky a za pár měsíců jsem už slyšel od 
klientů, že si je nechávají předělat někde jinde. Ať jsme vytiskli cokoliv, vždy se tam objevil 
nějaký problém, obvykle s kvalitou tisku. Množily se připomínky klientů ke komunikaci 
zaměstnanců a vůbec chování firmy jako kolektivu. I naše marketingové aktivity ztrácely na 
efektivitě. Dokonce jsem řešil problémy, kdy klienti reklamovali a odmítali zaplatit už 
realizované práce. Toto v počátku začínalo jako občasná ztráta zisku, později nabralo rozměrů, 
které začaly ohrožovat samotnou existenci firmy.  

 

Marné snahy o záchranu 

Samozřejmě jsem se snažil situaci nějakým způsobem řešit. O tom, že všechny kroky byly 
vytvářeny pod nátlakem situace, chaoticky, bez důkladného rozmyšlení a bez kontinuity, není 
potřeba diskutovat. Přesně podle hesla „po bitvě každý generál“, už dnes mohu zkonstatovat, 
že žádný z tehdejších kroku nemohl vést k úspěchu. Především ve chvíli, kdy firma dluží 
zaměstnancům peníze, je jakákoliv snaha o změnu pracovní výkonnosti předem odsouzena 
k neúspěchu, bez ohledu na množství nařízení, odměn či formulářů. Vše se začalo sypat jako 
domeček z karet. Bylo neuvěřitelně deprimující vidět, že firma, kterou kdekdo obdivoval a 
kdekdo ji vydával za vzor, zničehonic padá do hlubin a já jako majitel jsem s tím nebyl absolutně 
schopen cokoliv udělat. Po několika měsících marné snahy o řešení, jsem se velice rychle dostával 
na hranu psychického a fyzického vyčerpání. Zároveň si myslím, že jsem velmi zblízka poznal 
tzv. syndrom vyhoření. 

 

Konec firmy? 

Nastal den D – velká porada, kdy jsme se měli celá firma sejít a situaci probrat. Ukázalo se, že 
zaměstnanci už o pokračování firmy vůbec nemají zájem, že je zajímají pouze jejich výplaty a 
způsob odchodu. V této fázi jsem měl v rámci studia MBA za sebou pouze anatomii komunikace, 
a to myslím že ještě necelou, ale i tak jsem se z nabytých znalostí snažil vytěžit maximum. 
Dařilo se mi dobře rozeznávat komentáře a námitky, myslím, že se mi i velmi dobře dařilo 
naslouchat a potvrzovat. Nicméně, naprosto jsem selhal ve snaze zklidnit rozčílení a vrátit 
diskuzi na úroveň řešení faktů. Místo toho jsme řešili, kdo si kdy co udělal, co kdo komu řekl, 
co kdo udělal či neudělal atd. S každou další minutou jednání mi bylo více a více jasné, že šance 
na to, že firma jako taková vůbec ještě bude někdy existovat, se rapidně blížila nule. Bylo 
neuvěřitelně skličující a deprimující sledovat, jak zaměstnanci, na nichž jsem plánoval stavět 
budoucnost, tak dokonce i zaměstnanci, kteří se mnou byli od samého počátku, se ke mně 
obracejí zády a z dřívějších kamarádů se stávají oponenti, rivalové, možná i nepřátelé.  
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Schůzka skončila bez nějakého konkrétního výsledku s výjimkou jediného: Firma končí. Nejsou 
zaměstnanci, nejsou zákazníci, není vůle pokračovat, a to ani ze strany zaměstnanců ani z mé 
strany. Zvedl jsem se od stolu, odešel do své kanceláře, zabouchl za sebou dveře a plnými doušky 
si vychutnával jeden z nejhorších okamžiků mého života. Pětiletá práce právě skončila. Skončila 
pádem firmy, a tím, že několik dalších let budu splácet nemalé dluhy a s vědomím, že od kolegů, 
z nichž mnohé jsem považoval za své přátele, se mi dostalo i několika velmi zákeřných úskoků, 
v několika případech by se dalo mluvit i o podvodech. Firma, kterou jsem budoval, byla pryč, 
lidé, s nimiž jsem trávil drtivou většinu dne po několik let, byli pryč a neviděl jsem absolutně 
žádnou možnost, jak tuto situaci vyřešit. Viděl jsem jen řadu naštvaných klientů a spoustu 
dalších klientů, kteří se pravděpodobně velmi brzy naštvou také. Zároveň bylo naprosto jasné, 
že sehnat nové lidi v dané situaci není možné a já sám nemám šanci dostát smluvním závazkům. 

 

Jiskřička naděje 

Jak jsem tak seděl v pracovně a užíval si pravou nefalšovanou depresi ozvalo zaklepání na dveře. 
V následujících několika hodinách mi svitla malička jiskřička naděje. Zdaleka ne všichni 
zaměstnanci sdílejí názor, který byl na poradě prezentován jako konsenzus všech zaměstnanců. 
Ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nechtěli, aby firma takto dopadla, za mnou jeden po druhém 
chodili, vyjadřovali ochotu pokračovat ve společné práci, domluvit se na podmínkách 
a nezahodit to, na čem jsme společně několik let pracovali. Zkrátka a dobře, poté, co jsem 
překonal nejsilnější nával depresí, jsem zjistil, že stále ještě mám základ firmy a tým lidí, který 
za určitých okolností je schopen splnit očekávání klientů. Dodnes těmto lidem jsem neskonale 
vděčný. 

 

Hledání příčin krachu 

Po zmiňované schůzce samozřejmě nastal proces jakéhosi přebudování firmy. Začal jsem 
důkladně analyzovat důvody proč k celému problému došlo. Hledání příčin krachu mi zabralo 
více než půl roku. Opravdu jsem pročetl desítky knih a stovky článků, informace z nich různě 
dále analyzoval a dával do souvislosti se znalostmi z MBA, zároveň jsem se dvakrát týdně 
scházel se svým koučem, s nímž jsem se snažil posunovat dále. Zjištěné informace jsem se snažil 
konzultovat s odborníky z oboru, se známými podnikateli a lidmi, u nichž jsem očekával, že 
budou schopni nabídnout konstruktivní radu či kritiku. Dospěl jsem k tomu, že hlavními 
příčinami krachu mé firmy byly nenastavené procesy, špatné služby, špatný přístup 
zaměstnanců nebo dodavatelů a hlavně já jako špatný šéf.  

Opět se vracím k pořekadlu, že ryba smrdí od hlavy, protože v případě podnikání to platí 
dvojnásob. Moje firma zažila obrovský rozkvět a rozmach ve chvíli kdy jsem rostl a rozvíjel se 
já, a také zažila obrovský úpadek a téměř krach ve chvíli, kdy já se rozvíjet přestal. Ve chvílích, 
kdy jsem se spoléhal na cizí nápady, názory a zkušenosti, firma padala strmým pádem a veškerý 
rozvoj ustal.  Ve chvíli, kdy jsem si tento problém dostatečně uvědomil a začal se opět rozvíjet 
a růst, vše se začalo obracet k lepšímu.  
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Získávání manažerských kompetencí  

Když jsem začínal s podnikáním, měl jsem poměrně důkladné znalosti a dovednosti v rámci 
programování a práce s počítačem obecně. Chyběly mi však jakékoliv znalosti, dovednosti a 
zkušenosti manažerské. Nedokázal jsem dát firmě pevný procesní rámec, který by byl základem, 
na němž bych mohl vést lidi stylem lídra. Nyní to vnímám tak, že vytvoření administrativních 
a realizačních procesů je mým stěžejním úkolem při řízení firmy. Vypracoval jsem vizi a účel 
firmy. Následně jsem stanovil několik cílů, kterých bych chtěl dosáhnout. Ve firmě vzniklo 
několik desítek provozních dokumentů, z nichž mnohé už byly i aktualizovány na novější verze. 
Obrovský posun vidím především ve vzniku realizačních manuálu na jednotlivé služby, které 
dnes slouží jako nositelé firemního know-how.  

 

Získávání finančních kompetencí 

Další z kompetencí, která mi výrazně chyběla, byly finanční znalosti. Abych byl přesnější, tak 
principy jsem znal, ale to pouze teoreticky, a tak se mi nedařilo najít řešení, jak tyto znalosti 
převést do praxe. Tento problém sám od sebe zmizel především z toho prostého důvodu, že jsem 
do firmy zavedl manažerské postupy a měření a vyhodnocování nejrůznějších ukazatelů, které 
následně lze přetransformovat do ukazatelů finančních. 

 
Práce s lidmi 

Mnohé postupy ze studia se mi podařilo úspěšně zaimplementovat do běžné praxe. Jedním z 
nich je korektivní rozhovor se zaměstnanci. Podle času a potřeby se scházím s každým ze 
zaměstnanců jednou za měsíc až jednou za čtvrtletí a probíráme zaměstnance, práci, firmu i 
mne samotného. Scházíme se obvykle v nějaké hospůdce či kavárně, aby bylo prostředí 
dostatečně neformální a zaměstnanec byl maximálně uvolněn. Mým velkým cílem je to, aby se 
zaměstnanci na takový pohovor těšili, aby to pro ně byla chvíle, kdy mohou naplno projevit své 
touhy, přání a myšlenky. Rozhodně nestojím o pochvaly mé osoby, ale o to více mne zajímají 
pochvaly, kterými chce zaměstnanec vyzvednout sebe a své kolegy. Ačkoliv se v nejhlubší 
podstatě jedná o řízený rozhovor, při němž si navíc dělám poznámky, musím s radostí kvitovat, 
že všechny dosud absolvované se nesly v konstruktivním a věcném duchu. Zároveň jsem 
přesvědčen, že na konci pohovoru byla vždy lepší nálada, vyšší míra porozumění a lepší vztah. 
Navíc z hodnotících rozhovorů vzešla i řada zajímavých a dobrých nápadů, několik změn 
pracovní náplně, které také vedly ke zlepšení fungování zaměstnanců i firmy jako celku. Nenašel 
jsem lepší metodu, jak najít k zaměstnancům bližší vztah a pomoci jim rozvíjet sebe i firmu. 

 

Rozhodnutí studovat MBA bylo impulzem, který mne nakopl k tomu, abych se 
dokázal se všemi problémy, které se objevily, úspěšně poprat. Tím myslím, že se mi 
podařilo z problémů vyjít zkušenější, moudřejší a s nově nabytými znalostmi, které 
mi umožní vyhnout se stejným chybám v budoucnu.“  
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ZMĚNA A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ 
 

„Na začátku se jakákoli změna může zdát nedosažitelná.  
Pokud si ji rozplánuji do jednotlivých kroků, je to pro mě dosažitelnější  

a přijatelnější. Není to něco nereálného v daleké budoucnosti. Zvládání změny se tak 
stává hrou. A těší mě, když se mohu radovat z každých posunů, kterých dosáhnu.“ 

 

Každá  organizace,  která  chce  existovat  v čase,  se  musí  umět  přizpůsobovat  
okolním podmínkám, případně musí umět okolní podmínky přizpůsobovat své 
existenci. V obou případech  je  nezbytné  umět  identifikovat, zavádět a řídit změny. 
Řízení změn v organizaci je jednou z manažerských dovedností, která je nezbytná pro 
úspěšný  pohyb  vpřed.  Kromě  samotného  řízení  procesu  změny  zahrnuje  i 
schopnost změny předvídat, včas se přizpůsobit, připravit a rychle reagovat. Jak píše 
John Kotter, autor uznávané knihy Náš ledovec se rozpouští: „Jestli zvládnete výzvu, kterou 
změna představuje, může tým získat. Jestli ji však nezvládnete, vystavíte sebe i ostatní riziku.“   

 

ČTYŘFÁZOVÝ KONCEPT ZMĚN 
 

Tato metoda chápe změnu jako cyklickou záležitost, která má čtyři fáze a  každá z nich 
vyžaduje specifické lidi a zdroje. Pokud má být změna prosazena, je třeba v  každé její 
fázi najít klíčovou postavu, která danou fázi změny realizuje: 

 

1. Využití vlivu k prosazení nápadu 

Klíčovým článkem je osoba, které můžeme říkat například misionář. Vnímejme ho 
jako někoho, kdo přejímá od vizionáře (iniciátor myšlenky o změně) impulz k 
provedení změny. Důležité je, že má přehled o neformálních vztazích. Ty využívá, aby 
přesvědčil budoucí účastníky a akceptanty změny o její vhodnosti. 

 

„Jana (koordinátor/analytik týmu) je zároveň vizionářem i misionářem, který myšlenku 
specializovaného helpdesk nástroje do týmu přinesl a aktivně ji v týmu prosazuje. Jana je senior, 
je to člověk se zkušenostmi z oblasti podpory zákazníků z jiných firem, nese tedy určité know-
how a na rozdíl od nás, kteří jsme na firmě již dlouhou dobu, dokáže vidět věci tzv. out-of-box 
a vidí je dříve a s určitým nadhledem. Pro Janu je typické, že si v týmu buduje velmi pevné 
vztahy s jeho členy. Dokáže lidem naslouchat, reagovat na jejich obavy a získávat je na svou 
stranu pro danou věc. Dokáže velmi přesně a jednoznačně specifikovat přednosti svého nápadu 
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a přenést nadšení pro něj. Ne nutně teď a tady, ale prostřednictvím kontinuálního působení a 
postupné práce, jak je pro misionáře typické.“ 

2. Použití autority ke změně postupů 

V  této fázi je klíčovým článkem leader. Tedy osoba, která přichází na scénu po úspěšně 
dokončené  aktivitě  misionáře.  Leader  je  osoba,  která  disponuje  potřebným  
rozsahem kompetencí proto, aby mohl prosazovat změny a řídit celý změnový proces. 
Musí mít nejen postavení vyplývající z hierarchie organizační struktury, nýbrž také 
potřebuje vládnout přirozenou autoritou umocňující jeho vliv. 

 

„Já, vedoucí týmu uživatelské podpory. Mám kompetence, autoritu a zkušenost se zaváděním 
změn v týmu z pozice vedoucího. Velmi dobře znám osobnost jednotlivých lidí, jejich silné a 
slabé stránky a jejich fungování v procesu změny. Nenahlížím na změnu jen manažersky, 
dokáži se zapojit do nového procesu, vyzkoušet si ho, mluvit s lidmi o změně, naslouchat jejich 
obavám a neúspěchům a udělat z nich zkušenosti, kterými mohou neúspěchy přetavit v první 
úspěchy. Povzbudit je, proč to zkoušet dále. Připomínat proč ve změně jsme a co nám má na 
konci přinést. Pracovat s lidmi po emoční stránce a motivovat je k pokračování. Role leadera 
změny bývá v určitých fázích psychicky velmi náročná a leader změny nesmí viditelně nikdy 
pochybovat o tom, že jdeme správným směrem. V tomto směru je leader nejdůležitějším 
článkem a z přípravy mi vyplynulo, že je dobré, aby kromě architekta a samotného leadera znal 
ještě někdo další změnu naprosto detailně a ideálně byl schopen převzít roli leadera, pokud by 
původní leader nemohl z jakéhokoli důvodu pokračovat. Jinak hrozí, že se celá změna zastaví a 
skončí nezdarem. Mým zástupcem (zástupcem leadera) je tedy Jana – viz vizionář.“ 

 

3. Zakotvení změny do technologie 

V  této fázi je klíčovým článkem architekt. Tato osoba většinou pracuje paralelně 
s leaderem. Architekt zapracovává změnu systémů podle potřeb nebo odbornosti. U 
této osoby není důraz kladen na dovednosti, nýbrž na preciznost, systematičnost, 
jednoznačnost a komunikativnost. Architekt tedy zapracovává všechny změny do 
technologie organizace tak, aby byly jednoznačné a použitelné. 

 

„Pepa – koordinátor mezitýmové spolupráce a procesní manažer firmy, je to tedy člověk mimo 
náš tým. Pokud se bavíme o oddělení help-deskového systému je to nedílně spojeno se 
sledováním toku požadavku zákazníka firmou. Požadavky obdržené na help-desk (a tedy 
uživatelskou podporu) mohou být předávány na technickou podporu, ta je může předávat 
k řešení až na oddělení vývoje. I když tedy změna help-deskového systému zasáhne většinu 
procesů v týmu podpory, více či méně pozmění i procesy přímo spolupracujících týmů a proces 
napříč firmou. Dotkne se i určitých procesů na straně zákazníka. Mojí myšlenkou tedy je, že do 
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takto velké změny potřebuji zapojit architekta, který bude navrhovat a realizovat změnu tak, 
aby zapadla do procesů na úrovni celé firmy.  

„Jarek – manažer implementací v našem týmu. Je to typický architekt, který se v minulosti 
několikrát přirozeně chopil své role, když navrhl, postupně optimalizoval a ve spolupráci se 
mnou zavedl do praxe nejen nový proces implementace našeho software. Je pro něj typické, že 
v popředí jeho zájmu je, jak optimálně a funkčně navrhnout nový proces.“ 

 

4. Vytváření kultury příznivé pro stálé změny 

V  této fázi je klíčovým článkem pedagog. Jeho činnost spočívá ve vytváření nového 
klimatu organizace. Klimatu, které je příznivé pro změny. Tedy vytvoření nového 
prostředí, které je plné pracovníků s otevřenou myslí a lidí, kteří jsou angažovaní a 
ochotní přispívat konstruktivními návrhy a nápady pro inovace. 

 

„Do role pedagogů jsem vybral lidi z týmu, kteří z minulých zkušeností nějakým způsobem 
hodnotí probíhající změny. Všichni z nich mají určité kritické myšlení, na základě kterého 
formulují závěry k probíhajícím změnám – co funguje, nebo co je třeba příště ošetřit. V závěru 
dávají do souvislosti průběh, zkušenosti a nový stav, který změna přinesla. 

Sam – je pozitivní, objevuje se u něj nadšení (i proto mě napadl i v roli misionáře, pro kterou 
zatím nemá pozici v týmu), na druhou stranu ze situace u něj vyplývá i kritické myšlení, 
potřeba hodnotit proběhlé situace a dělat závěry pro příště.  

Martin – převažuje u něj kritické myšlení, je pečlivý a promýšlí věci do důsledku, je velmi 
racionální a dokáže trefně dávat věci do souvislostí. V této souvislosti se mi u Martina vybaví, 
kdy například působil v roli pedagoga při zaváděné již několikrát zmíněné prioritizaci 
požadavků. V momentě, kdy některým členům týmu nedávalo smysl třídit požadavky dle 
priority a rádi by se dříve věnovali těm, které se týkají zákazníků, kde mají například navázané 
užší vztahy, uvedl trefný příklad. Systém prioritizace požadavků jim připodobnil na ošetřování 
raněných např. při hromadných nehodách, kdy zranění jsou označována dle závažnosti. Uvedl, 
že je to prověřený systém, který funguje i v tak závažných případech jako je ohrožení života.   

Jana – je zmíněna v případě misionáře, ale objevuje se mi u pedagoga. Dokáže jednoznačně 
z nastalých situací extrahovat zkušenost a na základě ní dokáže včas upozornit na potřebu 
určité aspekty probíhající změny lépe ošetřit.“ 

 

„Misionář zfanatizuje okolí. Lídr vytváří tým. Architekt nastavuje systém. Pedagog 
udržuje lidi. Všechny tyto role u nás na oddělení zastupuje většinou jedna osoba. 
Uvědomění, jaké kroky je potřeba udělat, do jakých rolí se musí jedinec v průběhu 
řízení změn posouvat a jak správně v těchto rolích postupovat, bylo velmi poučné.“ 
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OSMIFÁZOVÝ KONCEPT ZMĚN 
 

Tento nástroj je více podrobný, tedy lépe pomůže při komplikovanějších situacích, 
které jsou méně přehledné či v případě, kdy prostě nestačí čtyřfázový koncept změn. 

 

1. Vyvolávání vědomí naléhavosti  

Tento krok bychom mohli vystihnout jako iniciaci celé mašinerie. Prvním krokem 
obvykle bývá myšlenka. Nápad, který má vést ke změně a není podstatné, zda vychází 
z čisté tvořivosti nebo jako reakce na okolní prostředí. 

 

„Součástí tohoto kroku bylo svolání týmu a vysvětlení, proč potřebujeme specializovaný nástroj 
pro podporu práce na help-desku. Toto nejdříve provedl Pepa jako leader změny na celofiremní 
úrovni. Poté jsem za tímto účelem navázal interně v týmu já a důraz jsem kladl na vytvoření 
dostatečného prostoru pro pochopení. Vysvětlení obsahovalo argumentaci, v čem nám pořízení 
nového systému na správu help-desk požadavků pomůže a co nám to konkrétně vyřeší. Tedy 
prezentace výsledků, které změna celému týmu přinese a proč není pochyb o tom, že do toho 
potřebujeme jít. Bylo důležité v tomto směru prokázat i to, že jsme se jako vedení snažili hledat 
jiné, komfortnější cesty, ale narazili jsme na omezení, aby lidé měli o důvod míň pochybovat, 
zda je to potřeba. A stejně tak bylo důležité, abych lidi jako leader změny upozornil na to, že při 
zavádění systému nás čekají výzvy a nebude to jednoduché období, ale má to vyšší smysl – 
dosažení nového stavu a nových výsledků. Bylo třeba zdůraznit, že se jedná o projekt velkého 
rozsahu, který bude mít svůj plán a své milníky.   

Pro prezentaci a vysvětlení naléhavosti jsem použil informace, které jsme sepsali v koaliční 
skupině na celofiremní úrovni. Tento krok bylo velmi důležité doplnit názorným vysvětlením, 
které agendy a procesy zavedení specializovaného software pro podporu zasáhne a kterých se ve 
stávajícím interním systému dotýká. Aby nedocházelo k mylným interpretacím, že hledáme 
systém, ve kterém bude pracovat např. i obchod.  

Nejdůležitější součástí tohoto kroku do budoucna byla komunikace cíle, smyslu změny a 
výsledků, které znamenají pro tým podpory lepší budoucnost. K samotnému cíli je však dlouhá 
cesta a lidé mají tendenci informace zapomínat či upravovat. Proto je třeba komunikaci těchto 
kategorií zapracovat do komunikační strategie – viz krok 4.“ 

 

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny  

Tento krok bychom popsali jako tvorbu týmu. Skupiny. Společenství, které má 
jednoznačně jasno v transparentně definované změně, jejích cílech i smyslu. Všichni 
jsou si také vědomi, co je skutečně čeká. 



 
 

© University of Applied Management Inc., odštěpný závod, 2020 
 

„Tímto krokem jsem těsně navázal na krok první, tedy v závěru schůze týmu za účelem 
vyvolání vědomí naléhavosti jsem vyzval ke vzniku koaliční skupiny. Konkrétně jsem dal 
najevo, že já sám neznám předem všechny výzvy a odpovědi na všechny otázky, které již teď 
zřejmě vznikají v hlavách jednotlivců. A tedy potřebuji pomoct; a to tak, že potřebuji sestavit 
koaliční skupinu, která bude řešit celý implementační proces změny. Vyzval jsem členy týmu, 
aby se na základě svého zájmu sami přihlásili.  

Zde jsem očekával, že se lidé přirozeně chopí svých rolí (viz 4fázový koncept) a přihlásí se. 
Z vytipovaných lidí pro jednotlivé role se skutečně přihlásila Jana, Sam, Juraj, Martin, Jarek. 
U Jardy a Tondy, u kterých jsem předpokládal, že se přihlásí rovněž, k tomu nedošlo. Přihlásili 
až na základě toho, že jsem je oslovil, zda by je tato oblast zajímala. Zatímco Jarda se v roli 
misionáře jeví pasivně, Tonda je aktivním členem skupiny.“ 

   

3. Vytvoření strategie  

Tento krok bychom popsali už jako týmovou práci. Je-li znám cíl a smysl a je společně 
odsouhlasen, je nasnadě, aby se každý člen týmu podílel na formulování konkrétního 
postupu v souvislosti s oblastí, ve které je expertní. 

 

„Mým cílem bylo vytvořit interně v týmu stejnou strategii výběru a implementace systému, 
jakou definovala koaliční skupina na celofiremní úrovni. Bylo pro mě důležité koaliční skupinu 
v mém týmu dovést ke stejným závěrům, aby byli zapojení a stali se spolupachateli. Pro shrnutí 
tohoto smyslu a tvorby strategie jsem jako moderátor setkání využil metodu GROW. Díky ní 
jsme skutečně došli k obdobným závěrům jako koalice na úrovni celé firmy.   

 Grow - souhrnný cíl vybrat a implementovat helpdeskový systém jsme rozdělili na dva 
samostatné a v první fázi se skupina rozhodla řešit pouze výběr systému.  

 Reality – shrnutí všech dosavadních informací, co nás dovedlo až sem, proč to řešíme, 
jaký je smysl a co má být výsledkem. V této fázi jsem rovněž předal termín, do kdy 
bychom měli mít systém vybraný, jak bylo určeno na celofiremní strategické schůzce.  

 Options/Obstacles – tato část probíhala formou řízeného brainstormingu přímo na 
setkání. Cílem bylo identifikovat co všechno budeme muset vyřešit – tedy možnosti, jak 
se k cíli dostat a překážky, které budou bránit dosažení cíle. Každý člen vložil na tabuli 
identifikovaná témata a okomentoval. Ta jsme následně shlukovala k sobě. Pro jednotlivé 
shluky témat jsme pak identifikovali kategorie, kdy každá tvořila fázi strategie k dosažení 
výběru systému.  

 Who, When, What – skupina si následně rozebrala úkoly pro jednotlivé fáze a stanovila 
pořadí jejich řešení.  Výstupem tohoto kroku bylo stanovení strategie – tedy jednotlivých 
fází výběru helpedesk systému a jejich milníky.  

Strategii nešlo sestavit hned, muselo proběhnout několik iteračních setkání. Díky využití této 
metody GROW pro tvorbu strategie ode mě jako leadera (na základě celofiremní strategie) a 
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poskytla prostor pro řízený brainstorming, došla skupina ke stejné strategii výběru jako koaliční 
skupina celofiremní úrovni. Výsledné řešení je tak řešením koaliční skupiny týmu, nikoli pouze 
převzato z celofiremní skupiny. Při tvorbě strategie z koaliční skupiny vzešlo, že jim chybí 
informace, podle jakých kritérií bude finálně systém vybrán, tak aby výstupy z testování 
systémů byly kvantitativně a kvalitativně porovnatelné. To bylo důležité uvědomění, které jsem 
komunikoval kolegovi Pepovi (leader a architekt na celofiremní úrovni). Toto koaliční skupina 
na celofiremní úrovni v rámci tvorby strategie opomněla a bylo třeba doplnit. Přetrvávající 
absence této informace, jak proběhne prokazatelné porovnání systémů v testování by byla 
nebezpečím – lidé by mohli mít pocit, že celá akce ztrácí dostatečný smysl. Nebezpečím proto, 
že všichni členové koalice musí být přesvědčeni o smyslu celé akce a smysluplnosti navržené 
strategie. Jedině tak ji dokáží účinně komunikovat celému týmu v dalším bodě. Toto chování 
musí na koalici přenést leader. Koalice se potřebuje pravidelně setkávat a informovat o dosažení 
milníků a naplňování zvolené strategie.“ 

 

4. Komunikace transformační vize 

Tento krok bychom popsali jako zveřejňování. Je to první krok realizačních akcí. Jeho 
důležitost nelze podceňovat, neboť je mnohdy důležité získat i jiné osoby, než jen 
koaliční skupinu. Dokonce je zapotřebí mít na paměti, že ony důležité osoby by měly 
mít prostor vyjádřit se ke strategiím, které se jich dotýkají (pozor – ne k vizím – ty patří 
do rukou iniciátora, případně koalice). 

 

„Aktuálně se blížíme do bodu, kdy koaliční skupina a já jako leader bude informovat tým o 
přípravě testování systémů ve výběru. Uvědomuji si však, že z pohledu strategie došlo 
k opomenutí tohoto bodu. Poslední informace, kterou má celý tým je, že hledám členy do koaliční 
skupiny.  

Dále však již neproběhly informace, že koaliční skupina již funguje, že je stanovena strategie a 
jednotlivé její fáze. Lidé v týmu nyní nedostávají informace, kde se stanovená strategie nachází. 
Tento stav je třeba aktuálně napravit a začít komunikovat postup strategie všemi výše 
zmíněnými cestami. Je třeba stanovit plán kdo a kdy tuto komunikaci pravidelně zajišťuje. Lidé 
v týmu potřebují vědět, že se věci dějí a zda se dějí dle nastavené strategie.“ 

 

5. Delegování v širokém měřítku 

Tento krok je hlavní částí realizace. Zde se odehrává obsah. Zde se naplňuje strategie. 
Vaším úkolem (vaším i koaličním) je utvářet prostředí pro podporu změny. Dávat 
lidem nástroje (kompetence, vzdělání apod.) a pomáhat jim s rozšiřováním jejich 
uvědomění a dále je podporovat ve smyslu realizace strategie, aby to všechny bavilo 
a těšilo. 
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„Úkoly ohledně výběru heldpesk systému jsou zatím delegovány na koaliční skupinu, jak jsem 
popsal jako součást metody GROW v části Vytvoření strategie. Změna systému ještě fakticky 
realizována není, ale důležitost tohoto bodu se objevuje již nyní. I v případě pouhého výběru 
systému, kdy koaliční skupina musela sepsat požadavky na helpdesk systém, vytvořit testovací 
scénáře, identifikovat jednotlivé fáze a jejich průběh aj., se její členové dostávají do situace, kdy 
jsou postaveni před nové úkoly, se kterými nemají zkušenost a mají více práce. Navíc toto téma 
řešíme v době, kdy se zdánlivě nehodí, protože se blíží konec roku a je hodně práce. Znovu se 
tedy objevuje téma opakování smyslu a jistoty mě jako leadera, kterou potřebuji přenášet na 
koaliční skupinu a později tým, v tom, že právě tady a teď děláme správnou věc.“ 

 

6. Vytváření krátkodobých vítězství 

Tento krok je o posilování učení a rozvoje. Rozvoj sebedůvěry nastává v případě 
uvědomění si vítězství. Dopřávejte vítězství sobě i vašim lidem a užívejte si to. 

 

„Výrazným milníkem a vítězstvím je přichystané testování systémů ve výběru – tedy 
připravenost systémů, které budeme testovat (naplnění daty, vhodné nastavení); existence 
správných testovacích scénářů; a existence formulářů pro porovnatelný výstup z testování 
jednotlivých scénářů.  Druhý milník je pak akceptace finálního výběru systému za celý tým na 
základě dobře porovnatelných výsledků testování. Tyto milníky je třeba zaplánovat do 
strategie.“ 

 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn 

Tento krok je procesně se opakující částí společně s kroky 4, 5 a 6. Čím komplexnější 
změny realizujete, tím je přípustnější opakování a prolínání výše uvedených fází. Dále 
probíhá turbulentní fáze, ve které je možné, že budete potřebovat najmout další osoby, 
případně se s   některými rozloučit. Rozhodně však i nadále podporujte probíhající 
změny a usnadňujte transformaci. 

 

„V konkrétním uváděném příkladě rozdělení celkové změny Implementace nového helpdesk 
systému – na Výběr systému; a následně Implementaci systému dle specifik konkrétního 
vybraného systému – vidím příležitost právě zrekapitulovat zkušenosti, překážky, kterými jsme 
museli projít už jen při Výběru systému. A to před tím, než se tým octne v ještě náročnější 
situaci, a to je samotná Implementace systému.“ 
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8. Zakotvení finálních přístupů do firemní kultury 

Finální krok. Jeho správné provedení je oslavou proběhlých výsledků a dosažených 
úspěchů, také však mějte na paměti, že tento krok je také optimálním momentem pro 
inkorporaci procesu změny a jejího řízení jako obvyklou součást organizace. 

 

„Z mojí zkušenosti krok, na který lze snadno zapomenout. Vnímám ho jako uzavření celé změny 
– ne však jednorázové. Jedná se v podstatě o postupné demonstrování výsledků změny. Návrat 
na začátek a připomenutí stavu a výsledků před začátkem změny. Následované prezentací 
současného stavu a nynějších výsledků v souvislostech. Tedy jaký konkrétní vliv měly dílčí 
změny z té celkové na kvalitu či kvantitu práce, spokojenost zákazníků, vynaložené úsilí aj. 
Cílem je, aby si všichni, kteří změnu překonali, řekli nakonec – „Wow, to tedy skutečně stálo za 
to“. Uvědomění si, že to lze v budoucnu zopakovat.“ 

   

„Úkolem leadera změny je především poskytnout důvěru a bezpečný prostor, 
oslavovat úspěchy. Změnu nelze odřídit, změnou lze lidi pouze provést.“ 
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