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Grid® vztahové dovednosti 3
Kapitola

a�dý den dochází na pracovi�ti k pomìøování vstupù (V1) a výsledkù (V3). 
Mìøení v tìchto oblastech jsou vìt�inou zalo�ena na urèitých obecnì uznáva-
ných principech a mìøítkách. Napøíklad individuální vstupy se mìøí na základì 

studijních vysvìdèení, certifikátù a slo�ených zkou�ek. Nikdo nezpochybòuje význam 
nejrùznìj�ích firemních auditù. Hodnotící procesy zalo�ené na výpoèetní technice se 
pova�ují za �objektivní�. Lidé nemají problém, kdy� hodnotí vstupy a jejich kvalitu, ne-
bo� to �není osobní.� Mìøení výsledkù funguje obdobnì. Výsledky se mìøí ve hmotných 
ukazatelích jako je tr�ní podíl, rùst firmy, obrat, zisk nebo fluktuace personálu. Proto�e 
standardy tìchto mìøení jsou obecnì akceptovány, lidé doká�í diskutovat o výsledcích 
vìcnì.

Úplnì jiné je to v pøípadì vztahù (V2). Lidé ve vìt�inì pøípadù nesdílejí stejné názory 
na to, jaké chování je správné a jaké není. Z toho dùvodu je tì�ké hovoøit na toto téma 
nezaujatì. Pokud neexistuje �ádné objektivní hledisko, lidem nezbývá ne� k hodnocení 
pou�ít své osobní preference, postoje a mìøítka. Ve firmì je situace o to slo�itìj�í, �e 
uznávaná pravidla chování mají obvykle nepsanou formu. Nikde není psáno, �e �éfùv 
výbuch vzteku se nahlas nekomentuje nebo �e se nezpochybòuje autorita nadøízených, 
ale ka�dý podle toho jedná. Tyto nepsané zvyklosti lidem znesnadòují mluvit o chování 
na pracovi�ti konkrétnì. 

Grid® pøedstavuje metodu, jak hodnotit vztahy se stejnou sebejistotou a vìcností, jako 
kdy� hodnotíme vstupy a výsledky. Tato metoda zahrnuje následující dva kroky:

1. Vymezení zdravého a nezdravého chování na základì sedmi konkrétních vztaho-
vých dovedností.

2. Získání schopnosti poskytovat zpìtnou vazbu. Tedy hodnotit chování nezaujatì, 
ani� bychom na druhé útoèili nebo je zahánìli do obrany. 

Vztahové dovednosti15 usnadòují praktické pou�ívání møí�ky, proto�e jasnì a srozu-
mitelnì definují sedm projevù chování, které jsou z hlediska výkonu klíèové. Ve spojení se 
sedmi styly poskytují lidem základnu k diskuzi a umo�òují uva�ovat zpùsobem co je správ-
né spí�e ne� kdo má pravdu. V dùsledku toho je v�em jasné, jak se jejich souèasné chování 

15  Pozn. pøekl.: v originále �Grid Relationship Skills�, pøekládáme doslovnì �Grid vztahové dovednosti�. Pøedstavují 
novì zavedený pojem do klasické �human resource� terminologie pou�ívající výraz �soft skills� tedy �mìkké dovednos-
ti�. Tento nový termín vymezuje ty z nich, které jsou zásadní pro vyu�ívání zdrojù, budování vztahù, a tím dosahování 
�pièkových výsledkù. 
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li�í od chování, které by si pøáli na pracovi�ti mít. Díky koncepci, kterou mají k dispozici, 
pak snadno porozumí i tomu, jak zmìnit souèasný stav na stav, který by si pøáli. 

Rozpoznat rozdíl mezi tím, kde jsme a kde chceme být, je prvním motivujícím kro-
kem ke zmìnì. Pøirozená lidská potøeba být stále lep�í je sama o sobì motivací ke zmìnì. 
Tato podvìdomá touha jednotlivce se posílí ve chvíli, kdy stejné odhodlání zapálí celý 
tým. Kdy� èlovìk získá motivaci a porozumí tomu, co by bylo optimální, mù�e s podpo-
rou ostatních najít nezdravé prvky ve svém chování a odstranit je.

Vztahové dovednosti projevujeme, kdykoliv zaèneme spolupracovat s druhými lidmi 
na dosa�ení urèitého cíle (obr. 3-1). Ne v�echny tyto dovednosti musí nezbytnì dopro-
vázet ka�dou èinnost, ani se neobjevují ve speciálním poøadí. Je pravda, �e nìkteré se 
objevují èastìji ne� druhé, ale èasem se vyskytnou v�echny bez ohledu na to, co se dìje.

Obr. 3-1

Sedm vztahových dovedností

 Zpětná vazba nezaujaté hodnocení chování lidí s cílem 
  poznat, jak ovlivňuje kvalitu výsledků

 Iniciativa aktivní jednání pro dosažení určitého cíle 
  a podpora spolupráce

 Zkoumání kladení otázek, hledání informací a ověřování 
  správného porozumění

 Argumentace přesvědčivé vyjadřování postojů, názorů, 
  myšlenek a zastávání stanovisek

 Rozhodování využití dostupných zdrojů, stanovení kritérií 
  a zvážení důsledků daného rozhodnutí

 Zužitkování neshod umění oponovat si a konstruktivně řešit spory 
  s druhými

 Houževnatost  vyrovnání se s neúspěchy a jejich využití 
  jako zdroje poučení

Zkuste si zodpovìdìt následující otázky. Jde v nich o to, jak s lidmi spolupracujete, 
nikoliv na jakých úkolech zrovna pracujete. 
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1. Zpìtná vazba: Jak reflektujete své chování vùèi ostatním? Stavíte se kladnì ke 
kritickým poznámkám ze strany druhých? Hodnotíte rádi, ale jste neradi hodnoceni? 
Omezujete se pouze na pozitivní sdìlení? 

2. Iniciativa: Jak zaèínáte pracovat na svìøeném úkolu? Sna�íte se zapojit do èin-
nosti i ostatní? Zaènete pracovat první a oèekáváte, �e ostatní vás budou následovat? 
Nebo èekáte, a� zaènou ostatní, a poté se k nim pøipojíte? 

3. Zkoumání: Jakým zpùsobem získáváte informace, které potøebujete od ostat-
ních? Spoléháte neradi na výsledky ostatních? Chcete, aby vám lidé poskytovali informa-
ce, ale neøíkali své vlastní názory a návrhy? Nebo jejich návrhy vítáte, a to i tehdy, kdy� 
poukazují na problém? 

4. Argumentace: Jak otevøenì a dùraznì prosazujete své názory? Jste pøitom otevøe-
ní alternativním návrhùm øe�ení? Vyjadøujete své pøesvìdèení v závislosti na postavení 
tìch, se kterými mluvíte? Vnucujete své názory bezohlednì ostatním?

5. Rozhodování: Jak spolupracujete pøi rozhodování? Sna�íte se mít dominantní 
vliv na rozhodnutí, proto�e vìøíte, �e znáte správné øe�ení? Nebo se radìji podøídíte ve-
dení druhých? Pøijímáte radìji populární rozhodnutí namísto tìch zøejmì správných? 

6. Zu�itkování neshod: Jak reagujete, kdy� s vámi ostatní nesouhlasí? Cítíte potøebu 
pøesvìdèit je, �e se mýlí? Ustoupíte, kdy� vidíte, �e vzniká konflikt? Sna�íte se uklidnit 
atmosféru a vytvoøit pøíjemné prostøedí? Sna�íte se hledat øe�ení na základì toho, co je 
správné, nebo kdo má pravdu? 

7. Hou�evnatost: Jak reagujete na nezdary a neúspìchy? Sna�íte se nejprve svalit 
vinu na druhé a obhajovat se? Berete na sebe odpovìdnost za problémy a sna�íte se 
z nich pouèit? Vyvolává ve vás neúspìch nechu� pokraèovat v dal�í èinnosti kvùli obavám 
z dal�ího nezdaru? 

3.1 Zpìtná vazba

V praxi je bì�nou metodou, jak pøedejít nutnosti pøímého vyjádøení názoru na dru-
hé, anonymní zpìtná vazba. Zdùvodòuje se tvrzením, �e lidé jsou obvykle upøímnìj�í 
a poskytnou �objektivnìj�í� hodnocení, pokud se vyjadøují anonymnì. Bohu�el, zpra-
vidla je opak pravdou. První reakcí na anonymní zpìtnou vazbu jsou otázky typu �Kdo 
to øekl?�, proto�e kdo to øekl je stejnì dùle�ité jako co øekl. Negativní zpìtná vazba od 
nejbli��ího a respektovaného nadøízeného má úplnì jiný efekt ne� stejná zpìtná vazba 
od závistivého kolegy, který s hodnoceným èlovìkem málokdy spolupracuje. 

Anonymní komentáøe sni�ují schopnost lidí pouèit se z nich, proto�e neumo�òují dis-
kuzi a následný vznik nového pohledu na vìc. Èlovìk si potøebuje ovìøit své porozumìní 
vysloveným domnìnkám a postøehùm, podlo�it je konkrétními pøíklady, aby k nim mohl 
zaujmout stanovisko. Bez toho zùstane anonymní hodnocení platné jen jako izolovaný 
názor. To sni�uje �anci na vznik synergického efektu.

Anonymní zpìtná vazba se také nedá brát jako zcela nestranná, nebo� lidé, kteøí ji 
poskytli, se za ni necítí zodpovìdní. Kdy� nìkomu poskytujete zpìtnou vazbu pøímo, mu-
síte si to promyslet, proto ji pøijímající bere mnohem více vá�nì. Je-li nìkdo na nìkoho 
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na�tvaný, mù�e zneu�ít anonymní hodnocení, aby druhého �oèernil�, bez ohledu na to, 
co je pravda. 

Pokud chceme v týmu vytvoøit prostøedí dùvìry a vzájemného respektu, je nezbytné 
vìdìt, co si druzí skuteènì myslí. Vyplácí se respektovat pøitom základní pravidla pro 
poskytování osobní zpìtné vazby16: 

1. Zalo�ená na pøíkladech: Vìta �Myslím, �e nejste dostateènì kvalifikovaný� je nekon-
krétní. Zato vìta �Dnes mì u� po tøetí �ádáte, abych vám pomohl se stejnou vìcí. Máte 
pocit, �e na to nestaèíte?� je konkrétní a vstøícná.

2. Tady a teï: Bezprostøední zpìtná vazba má tu výhodu, �e mù�e vyu�ít konkrétních 
pøíkladù, které jsou je�tì v èerstvé pamìti. Napøíklad kdy� øeknete: �Dnes ráno mi tvé 
pozitivní komentáøe dodaly odvahu do dal�í fáze projektu�, poskytnete okam�itou zpìt-
nou vazbu o tom, co dobøe funguje. I negativní emoce je dobøe vyjadøovat bezprostøednì. 
Pøímé sdìlení typu: �Kdy� jsi mì pøedtím opravil, ani� bys vyslechl v�echno, cítil jsem 
se manipulovaný�, zpùsobí okam�itou úlevu a ná� protìj�ek si uvìdomí, co jeho pøedcho-
zí chování vyvolalo. 

Existují i situace, kdy zpùsob tady a teï není na místì. V atmosféøe rozvá�nìných 
emocí nejsou lidé schopni vìcnì debatovat. Jeden ze zúèastnìných nebo oba mohou být 
tak na�tvaní, �e pokud by zaèali se zpìtnou vazbou okam�itì, zpùsobili by více �kody ne� 
u�itku. V takovém pøípadì je nutné takzvanì poèítat do deseti, aby lidé získali èas lépe si 
utøídit my�lenky. Toto �poèítání do deseti� mù�e trvat hodinu nebo také celý den, zále�í 
na èlovìku a na situaci. 

3. Bez výèitek: Zpìtná vazba je nejefektivnìj�í, pokud se vyjadøuje spontánnì. Bez sou-
du se shrne to, co se právì stalo a jak to negativnì ovlivnilo ostatní. Napøíklad: �Kdy� mi 
takhle skoèí� do øeèi, nemám vùbec chu� dávat nìjaké dal�í návrhy.� Kritizovanou osobu 
to nesoudí, ale upozoròuje, jak její chování pùsobí na ostatní.

Specifickou formou zpìtné vazby je sebereflexe, tedy posuzování svého vlastního cho-
vání z hlediska, jak na mne osobnì pùsobí a co ve mnì takové �sebepozorování� vyvolá-
vá. Pøi sebereflexi pøemý�lím o tom, jak vnímám to, co øíkám, a jak se pøitom chovám. 
Jde o vidìní sebe sama z nadhledu èili dovednost, která nám není automaticky vlastní, ale 
kterou v sobì musíme soustavným sebeuvìdomováním rozvíjet17. 

3.2 Iniciativa

Pøebírání iniciativy18 znamená úsilí o to, aby se vìci pohnuly vpøed. Pøístupy lidí k no-
vému úkolu nebo pøíle�itosti se li�í. Napøíklad silnì iniciativní èlovìk se dá do práce plný 
sebedùvìry a udává smìr èinnosti. To se projevuje ve snaze nabízet nápady, plánovat èi 
zapojit ostatní. Takovýto èlovìk potøebuje málo pøímého dohledu a instrukcí. Vìøí svým 
vlastním schopnostem natolik, �e se nebojí být prvním, kdo vysloví novou my�lenku. 

16  Pozn. pøekl.: v originále �Effective Behavior Critique� tj. efektivní reflexe chování nebo �Feedback� tj. zpìtná vazba. Pøeklá-
dáme pomocí za�itého èeského ekvivalentu osobní zpìtná vazba. 

17  Pozn. pøekl.: psycholog Erich Fromm v této souvislosti dodává: �Tento proces �uvìdomování� je obvykle provázen pocitem úle-
vy a dokonce i radosti, i kdy� sám obsah asi není nièím, co by èlovìka potì�ilo.� Zdùrazòuje, �e vidìt sám sebe bez iluzí by pro 
jedince nebylo tak tì�ké, kdyby nebyl soustavnì pøipravován o schopnost kritického my�lení sociálními systémy okolo nás. Viz. 
Erich Fromm: The Art of Being (Umìní být), New York, Continuum Publishing, 1992, èesky: Na�e vojsko, Praha, 1994, s. 66.

18  Pozn. pøekl.: v originálu �Initiative�, tj. iniciativa, podnìcování. V kontextu pøekládáme také jako pøebírání iniciativy.
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Iniciativa znamená ochotu èlovìka podílet se na èinnosti s ostatními. Charakter ini-
ciativy jednotlivcù proto vytváøí základní ladìní týmových vztahù. V mnoha pøípadech 
osobní iniciativa pøedstavuje první pøíle�itost, jak udìlat dojem na druhé. Mù�e být 
promy�lená a úèinná, ale mù�e být i tak silná, �e brání ostatním, aby se také anga�ovali. 
Jeden èlovìk mù�e svou iniciativou povzbudit ostatní, aby se k nìmu pøidali. Jiný mù�e 
být spontánnì velmi iniciativní, ani� by to vedlo ke konstruktivním výsledkùm.

Jedinci i týmy se mohou vyznaèovat i výrazným nedostatkem iniciativy. Nepøítom-
nost iniciativy je èasto zpùsobena nezdravými vztahy, které brání lidem, aby se zapojili do 
èinnosti. Kvalitní iniciativa vzniká v prostøedí vzájemné dùvìry a respektu. Osoba, která 
pøichází s novou iniciativou, musí cítit dostatek dùvìry a podpory ze strany ostatních, 
nebo� je to ona, která na sebe bere rizika vyplývající z prezentace nové my�lenky. Tato 
dùvìra vede k dosa�ení kvalitních výsledkù (V3). Bez vzájemné dùvìry a respektu nahání 
iniciativa skupinì strach, který zabraòuje plnému vyu�ití zdrojù (V1), tedy tvoøivosti, 
osobní zku�enosti a vzdìlání. 

3.3 Zkoumání

Polo�ení správné otázky mù�e pomoci zahájit efektivní diskuzi lépe ne� cokoli jiného. 
Zkoumání19 se projevuje, kdykoli èlovìk spolu s ostatními shroma�ïuje informace, a mù-
�e mít podobu otázek jeden na druhého nebo skupinového brainstormingu.

Dotazy pøedstavují nejdùle�itìj�í startovní bod jakékoli diskuze, proto�e umo�òují za-
poèít dialog. Zpùsob, jakým je otázka polo�ena, mù�e vyvolat nad�ení a otevøenost, nebo 
obranu a odpor. Týmy, které pøi zkoumání praktikují pøístup co je správné, mají obvykle 
jednu zásadu: ptej se na v�echno. �ádná tradice není neomylná a �ádná zavedená praxe 
nemìnná. Takovýto pøístup:
§ podporuje zkoumání vìci ze v�ech relevantních úhlù pohledu a vede k novým 

poznatkùm,
§ umo�òuje lidem sdílet osobní náhledy otevøenì a spontánnì, tak�e ka�dá rele-

vantní informace je zohlednìna,
§ povzbuzuje lidi ke sdílení informací beze strachu ze zneu�ití,
§ vytváøí základ pro nezaujaté vyhodnocování faktù.

V týmech fungujících na principu kdo je nejlep�í je získávání informací omezeno buï 
na jednoho nebo jen na nìkolik lidí. Cílem tohoto pøístupu je, aby se vedoucí pracov-
níci ukázali v dobrém svìtle. Informace, fakta a dokumenty jsou prezentovány tak, aby 
vyzdvihly dotyènou osobu nebo �ádaný cíl. Dotazování je úèelové: �Vìdìl jsi dopøedu, �e 
tento skvìlý plán bude mít takový úspìch, kdy� jsi nám ho minulý mìsíc pøedstavoval?� 
Jakákoli fakta, informace a logika, které neodpovídají sledovaným cílùm, se nerespektují.

19 Pozn. pøekl.: v originálu �Inquiry�, tj. dotazování, vy�etøování, pátrání. Pøekládáme podle kontextu jako zkoumání 
nebo získávání informací. 
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Úèinné získávání informací naopak znamená zkoumání, dotazování a diskuzi. V tom-
to procesu vznikají standardy vynikajícího výkonu, kterým ka�dý zúèastnìný rozumí 
a která se cítí povinen naplnit. 

Aktivní naslouchání

Klíèem ke zdravému zkoumání je vytvoøení obousmìrného procesu � dotazování 
a naslouchání. Pro vedoucího je aktivní naslouchání vlastnì ten nejjednodu��í a nejefek-
tivnìj�í zpùsob, jak projevit lidem uznání a dodat motivaci. Kdy� se na nìco ptá a vcítí 
se pøitom do druhého, mù�e naslouchat jeho odpovìdím s respektem a nezaujatì. Ale 
i opravdu skvìlá otázka mù�e být okam�itì znehodnocena, kdy� ten, kdo se ptá, nepo-
slouchá odpovìï. Cílem tázání je pøeci získat k uvá�ení tolik informací, co se jen dá. 

Je ale potøeba promyslet si otázky dopøedu. Jestli�e èas dùkladnou diskuzi nedovolu-
je, nechte si otázky na jindy. Pokud dojde k pøeru�ení rozhovoru, je nejlep�í si to hned 
vysvìtlit a dohodnout se na pokraèování.

Aktivní naslouchání usnadòuje tázanému vyjádøit své názory otevøenì a vá�nì, tak�e 
jeho posluchaè snáze pochopí, co si myslí. Neznamená to, �e naslouchající pøitom za-
pomene své názory, pøedsudky èi stanoviska. Ani to není potøeba. Jeho cílem je �sly�et� 
a chápat názor ostatních, a� u� s ním souhlasí èi nikoliv:
§ Sna�te se pochopit mínìní toho, kdo mluví, nezávisle na tom, zda tento názor sdí-

líte. Nìkdy mù�e být tøeba zopakovat, co øekl, pro uji�tìní, �e si rozumíte: �Sly�ím 
od tebe, �e...�

§ Povzbuïte mluvèího, aby hovoøil. Udr�ujte s ním oèní kontakt. Obèas ho vyzvìte 
komentáøem: �Øekni mi o tom víc�, provázeným odpovídající øeèí tìla.

§ Vyjasnìte si porozumìní tím, �e se napøíklad zeptáte: �Má� tedy pocit, �e�?� 
a popi�te svými slovy, jak interpretujete, co dotyèný øekl.  

Srozumitelnost se vyplatí prùbì�nì ovìøovat. Pøípadná nedorozumìní tak mohou 
být okam�itì odhalena a naslouchající lépe udr�í pozornost. �Je to, co øíkám, srozu-
mitelné? Zdá se mi, �e jsme si v tom posledním bodì nerozumìli.� Pøíklady usnadòují 
naslouchání. 

3.4 Argumentace

Zastávání stanovisek20 spoèívá ve formulování vlastních argumentù navzdory èasu 
a tlaku okolí. Zahrnuje i ochotu zmìnit své názory, kdy� se objeví nové, lep�í nápady. 

Konstruktivní a upøímná argumentace mù�e v týmu dramaticky zvý�it osobní an-
ga�ovanost. Jednotlivci pøirozenì chtìjí sdílet osobní pohledy a nabízet nápady, které 
zlep�í kvalitu výsledkù. Samotná mo�nost vyjádøit své pøesvìdèení napomáhá uvolòovat 
napìtí mezi lidmi a objasòovat pøípadné neshody. Potøeba vlastní seberealizace nesni�uje 

20 Pozn. pøekl.: v originálu �Advocacy�, tj. prosazování, obhajování (rozumí se vlastních názorù). Pøekládáme nejèastìji 
jako argumentace nebo zastávání stanovisek.
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hodnotu výsledku, ale naopak vytváøí situaci, kdy obì strany získávají. Osobní identifi-
kace zúèastnìných s cílem vede k vy��ímu zaujetí a zájmu pøispìt k týmovému pokroku. 
Jednotlivá stanoviska jsou prezentována tak, aby byla snadno pochopitelná a zároveò ne-
blokovala alternativní názory. V týmu se podporuje otevøená výmìna názorù a osobních 
zku�eností, tak�e diskutovaný problém je zevrubnì analyzován. Na konci diskuze se v�dy 
prosadí ta nejlep�í my�lenka bez ohledu na to, kdo ji navrhl.

Ticho mù�e pøesvìdèit stejnì úèinnì jako bouchnutí pìstí do konferenèního stolu. 
Nejhluènìj�ího èlovìka je nejvíce sly�et, ale ka�dý ví, �e nejhluènìj�í nemusí znamenat 
nejlep�í. Osoba, která je nejti��í, mù�e mít nejlep�í nápady. Ve zdravém týmu je posta-
ráno o to, aby v�ichni mìli mo�nost se vyjádøit. Pokud jeden èlen týmu bìhem diskuze 
mlèí, je na ostatních, aby zastavili diskuzi a pomohli mu vìtou: �Je�tì ses k tomuto téma-
tu nevyjádøil. Co si o tom myslí�?� Tento pøístup nám nejen zajistí stoprocentní vyu�ití 
vstupních zdrojù (V1), ale i zvý�í loajalitu èlenù týmu. 

Pøedpokladem je, �e probìhla pøedbì�ná reflexe, byla stanovena kritéria cíle a neztrá-
címe ze zøetele smysl na�í práce. Reflektování je návodem, jak správnì obhajovat nìjaký 
názor. Napøíklad tým si mù�e definovat kritéria pro poradu takto:
§ Urèíme tøi mo�né zpùsoby, kterými se ubírat.
§ Ka�dý návrh podpoøíme alespoò dvìma pøíklady.
§ Ka�dý úèastník vyjádøí svùj názor, teprve pak spoleènì rozhodneme.

Tato kritéria poskytnou rámec pro obhajování názorù, nebo� jasnì definují výsledek. 
Na konci budou tøi mo�né zpùsoby a akceptovány budou pouze ty návrhy, které mohou 
být ukázány v pøíkladech. Pokud máme takováto kritéria, je snaz�í øíci: �Obhajoval jsi 
tenhle návrh deset minut, ale nebyl jsi schopný pøedlo�it �ádný konkrétní pøíklad� a èlo-
vìk okam�itì ví, �e jeho argumentace nesplnila dohodnutý cíl a na øadì je dal�í návrh. 
Tým tak dospìje ke shodì rychleji.

3.5 Rozhodování

V této vztahové dovednosti jde o to, jak efektivnì lidé nebo týmy vyu�ívají v�echny 
dostupné zdroje pro svoji èinnost. Dvì základní pravidla k tomu, jak se správnì rozho-
dovat jsou:
§ mít na pracovi�ti zdravé vztahy, které podporují rozhodnutí nehledì na to, kdo 

nebo za jakých podmínek jej uèinil,
§ dopøedu stanovit kritéria pro posuzování kvality rozhodnutí.

Konsensuální pøijímání rozhodnutí21 vzniká, jakmile jsou otevøenì a nezaujatì prozkou-
mána v�echna fakta, data, parametry a zku�enosti. Tak lze dojít k øe�ení, které ka�dý zú-
èastnìný podporuje. To neznamená, �e ka�dý byl do rozhodování zapojen nebo dokonce, 
�e v�ichni musí s rozhodnutím souhlasit, ale �e ka�dý je ochoten je podporovat. 

Grid® vztahové dovednosti

21  Pozn. pøekl.: v originálu �Decision making�, tj. pøijímání rozhodnutí. Pøekládáme nejèastìji jako rozhodování.
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Znaky zdravého rozhodování

My�lenka �týmového rozhodování� je èasto zdrojem nedorozumìní. Pøíkladem toho 
je roz�íøená pøedstava, �e dobré týmové rozhodnutí mù�e být uèinìno, jen kdy� se na 
nìm podílejí v�ichni èlenové týmu. Takový pøístup by znamenal plýtvání cennými zdroji 
a stál by nás mnoho èasu. Do rozhodovacího procesu mají být zapojeni jen ti, kteøí mají 
potøebné zku�enosti a dovednosti. Lidé se také nesprávnì domnívají, �e individuální roz-
hodnutí nemù�e být nikdy správné. Tato pøedstava je nereálná vzhledem ke skuteènosti, 
�e v podnikání se èasto objevují krize vy�adující rychlou reakci.

Dobré rozhodování mù�e mít mnoho podob v závislosti na velikosti a uspoøádání týmù, 
rozdìlení rolí a povaze vìci, o ní� je tøeba rozhodnout. Jedinec mù�e rozhodnout sám, 
mù�e do rozhodování zapojit celý tým, nebo jen jednoho èi nìkolik vybraných èlenù.

Konsensuální rozhodování je pøirozeným jevem v týmech se zdravými vztahy. Pod-
mínkou pro to, aby jedinci byli schopni podporovat rozhodnutí, se kterým nemusí souhla-
sit, je skuteènost, �e mìli mo�nost se na takovém rozhodnutí podílet, a� u� pøímo nebo 
nepøímo. I kdy� pøímé zapojení je pro získání takové podpory lep�í, nemusí být v�dy 
mo�né ani praktické s ohledem na rychlost a èasové limity bì�né u vìt�iny firem. 

V týmech, kde panuje vzájemná dùvìra, respekt a upøímnost, se pøedpokládá, �e ten, 
kdo právì rozhoduje, èiní kvalifikované rozhodnutí. Taková osoba udr�uje kontakt s tìmi, 
kterých se její rozhodnutí dotkne, a posuzuje vìc z rùzných úhlù pohledu. To znamená, 
�e kdy� se zdá, �e nìjaké rozhodnutí mù�e u nìkoho vzbudit nevoli, usiluje o to, tuto oso-
bu co nejrychleji informovat s cílem získat pøedem její souhlas na základì zdùvodnìní. 
Napøíklad jestli�e rozhodnutí uèinìné jedincem zavede postup, který nebere v úvahu tra-
dièní trendy, sna�í se tento èlovìk okam�itì vysvìtlit své dùvody tomu èlenovi týmu, který 
tyto trendy ctí. Tento jednoduchý, ale hluboce promy�lený krok chrání cenné vztahy pøed 
naru�ením v dùsledku jednostranného rozhodnutí. Pocit marnosti u èlovìka, který ctí 
historické trendy, je zmírnìn tím, �e usly�í zdùvodnìní od kolegy pøímo a vèas. Jestli�e se 
pak takové rozhodnutí uká�e být nesprávné, zabrání tento postup nutkání tradicionalisty 
prohlásit jízlivì �Já ti to øíkal.�

Je dobré si uvìdomit, �e lidé rychle rozpoznají pokusy o manipulaci pøi konsensu-
álním rozhodování. Necítí se zavázáni pouhými výzvami k setkávání nebo pøedkládání 
návrhù. Musí uvìøit, �e jejich pøesvìdèení bylo vzato v úvahu a �e má smysl. Jestli�e na-
pøíklad vedoucí týmu vyzývá k pøedkládání návrhù ka�dý mìsíc, ale poka�dé dá pøednost 
vlastním nápadùm, lidé pøestanou návrhy pøedkládat.

Pro získání trvalé zainteresovanosti v�ech musí vedoucí a èlenové týmu nejenom vyzý-
vat k anga�ovanosti, ale musí informace také upøímnì posoudit a nestrannì zvá�it. Jinak 
se mezi lidmi �íøí pocit frustrace.

Uka�me si jedno mo�né øe�ení na pøíkladu baletního mistra Johna Humphreye z Bos-
tonu. Kdy� v roce 1990 zaregistroval neøe�ené stí�nosti divákù, obrátil se na management 
divadla s upozornìním, �e na sní�ení pøíjmù ze vstupného má podíl �patný stav míst na hor-
ním balkonì. Náv�tìvníci tam museli procházet kolem starých jevi�tních kulis skladovaných 
v pøístupových chodbách. Jejich pozornost upoutávaly u�mudlané jevi�tní pásky vyznaèující 
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pozice taneèníkù na scénì, které sice nebyly vidìt z míst v pøízemí, ale odtud pøímo bily do oèí. 
Navíc po skonèení pøedstavení se taneèníci uklánìli do v�ech míst s výjimkou balkónových. 
Øídící pracovníci podìkovali panu Humphreyovi za upozornìní a opakovanì slibovali nápra-
vu. Jen�e nic se nestalo. A� nakonec pan Humphrey pozval jednoho z mana�erù, aby s ním 
zhlédl pøedstavení z místa na balkónì. Nápravná opatøení a zmìny pak následovaly okam�itì 
a bìhem jednoho týdne se podmínky vylep�ily, co� se brzy projevilo ve zvý�ení pøíjmù. 

Zmìnu zpùsobila vytrvalost jedince, který se nevzdal po prvním neúspìchu. Vìt�ina 
lidí by ale nebyla tak dùsledná v prosazování svého názoru. Ve firemní kultuøe, kde se 
kritika pova�uje za projev neloajálnosti, lidé radìji mlèí.

3.6 Zu�itkování neshod

Protikladem neshody22 není mír a harmonie, nýbr� apatie. Proto jde v øe�ení støetù o to, 
jak je lidé doká�ou pøedvídat a jak na nì reagují, kdy� se objeví. Neshoda je definována 
jako názorový rozdíl a mù�e mít jakoukoli podobu; od nesouhlasného komentáøe a� po 
otevøenou hádku a provokování rozèileného èlovìka. Dynamika nezávisí na tom, jde-li 
o marketingový tým, který dìlá vrcholnì dùle�itou prezentaci, výzkumný tým pracující na 
vzniku nového výrobku, operaèní tým zápasící s ka�dodenními problémy nebo výkonný 
tým zavádìjící dlouhodobý plán. Neshoda mù�e rychle a snadno zastavit týmový pokrok. 
Lidé nevìdí, jak reagovat, sna�í se ji uhladit, obejít nebo najít kompromis. Tyto pøístupy se 
mohou z krátkodobého hlediska jevit jako u�iteèné, ale málokdy problém vyøe�í. Jen øe�ení 
odsunou a pozdìji se neshoda projeví v daleko hor�í podobì. 

Lidé se vìt�inou støetùm vyhýbají namísto toho, aby je vidìli jako pozitivní zdroj pro-
duktivní energie. Kontroverze je nezbytná pro pokrok a rùst, proto�e názorové odli�nosti 
probouzejí kreativitu. Neshoda lidem umo�òuje pocítit osobní zaujetí a odpovìdnost. 
Dovoluje jim vytì�it z dostupných zdrojù maximum. Zamìøuje je na konkrétní vìci a mo-
tivuje, aby prozkoumali odli�né názory a pøi�li s novými nápady. 

Grid® pøístup se nesna�í vylouèit neshody a støety z pracovi�tì. Ani by to nebylo mo�-
né. Poskytuje ale nástroje na jejich zvládnutí a øe�ení, pøièem� se zamìøuje na to, co je 
správné. Pøi spoleèné práci vznikají spory zcela nevyhnutelnì, ale názorové rozdíly jsou 
nedocenitelným nástrojem pro stanovování a vyjasòování cílù.

Neshoda je jako ledovec, z nìho� je na hladinì vidìt pouze �pièka � hlavní pøíèina ne-
dorozumìní zùstává nevyjádøena. Mnoho pracovních skupin �ije v iluzi, �e pokud nikdo 
s nikým oèividnì nebojuje nebo pokud nikdo není zjevnì rozzlobený, neshoda neexistuje. 
Èasto se vyskytuje tendence pøehlí�et komentáøe nebo urèité situace, proto�e se lidé bojí 
toho, co by mohlo následovat. Pokud vedoucí pracovníci ignorují neshody, vytváøejí per-
fektní prostøedí pro pocity ublí�ení, frustrace a lhostejnosti.  

22 Pozn. pøekl.: v originálu �Conflict resolution�, zde nepøekládáme doslovnì jako øe�ení konfliktù, proto�e autoøi 
definují konflikt jako zdroj pozitivní energie a touto dovedností míní schopnost vytì�it ze støetù a názorových rozdílù 
nové zdroje. Proto pøekládáme jako �zu�itkování neshod� a v kontextu také jako vyøe�ení sporných otázek nebo 
vyjasòování sporù.

Grid® vztahové dovednosti
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Kdy� se odli�né názory vyjasòují otevøenì a se zøetelem na nejlep�í mo�né øe�ení, je 
kvalita výsledkù daleko vy��í, ne� kdy� se to dìje soupeøením (jeden musí prohrát) nebo 
se to nedìje vùbec (vyhýbáme se øe�ení). Schopnost dosáhnout lep�ích výsledkù efektiv-
ním øe�ením neshod otevírá dveøe synergii a je klíèem k úspì�nému vedení lidí.

Grid® nabízí zpùsob, jak støety produktivnì vyu�ít k utøíbení cílù, k zamìøení se na 
konkrétní otázky a k vyjasnìní rùzných pøesvìdèení. Lidé si osvojují dovednost zkoumat 
rozdíly a pou�ívají ji k dosa�ení vzájemného porozumìní. Neznamená to, �e by spor byl 
jednoduchá zále�itost nebo legrace. Znamená to, �e se mù�e stát øízeným a jeho vyøe�ení 
mù�e být konstruktivní. 

I lidé zakotvení v dobrých týmových vztazích za�ívají strach a obavy, kdy� èelí nesho-
dám. Ale dìlají to s vìdomím u�itku, který to pøinese. Jejich odvahu podporuje dùvìra 
ostatních a úspì�nì vyøe�ené støety z minulosti. Stejnì jako ka�dá jiná skupina lidí, která 
úspì�nì vyøe�ila nìjakou krizi, za�ívá i takový tým nárùst energie a kreativity, je-li pro-
blém pojmenován a vyøe�en. 

3.7 Hou�evnatost

Hou�evnatostí23 se má na mysli zpùsob, jakým se jedinec vyrovnává s nezdary a ne-
úspìchy poté, kdy je dosa�eno hor�ích výsledkù (V3), ne� se oèekávalo. Pru�né osoby 
a týmy èelí neúspìchu pøímo a eliminují tak zklamání èi zlost, které jsou s ním spojené. 
Vypoøádat se s neúspìchem není lehké ani v týmu s výbornými vztahy. Grid® pøístup 
také nepøedstírá, �e tento proces mù�e usnadnit, uèí ale jedinému prostému øe�ení: zùstat 
klidný, vyrovnaný a pøijmout odpovìdnost. Mnoho týmù nedoká�e uèinit tento krok, 
proto�e lidé jsou pøíli� zaneprázdnìni vzájemným obviòováním a vymý�lením výmluv. 
Radìji neúspìch hodí za hlavu a spì�nì pokraèují v práci na nových úkolech.

Hou�evnatost je dùle�itou dovedností pro dosa�ení úspìchu ve stále se mìnícím 
podnikatelském svìtì. Schopnost uèit se z vlastních chyb, bez ohledu na jejich velikost, 
a neúspìch pova�ovat za cennou zku�enost je velmi dùle�ité. Usnadòují to vztahy (V2) 
postavené na vzájemné dùvìøe a respektu. Namísto komentáøù typu: �Já jsem to øíkal� 
jsou èlenové týmu schopni vìcnì diskutovat. Nehledají viníky, ale odhalují pøíèiny neú-
spìchu. To je základem pro ozdravný proces a dal�í pokrok.

Neúspìch mù�e být nejsilnìj�ím motivem ke zmìnì. Bez neúspìchu trvá nebezpeèí, �e 
lidé upadnou do stavu bezdùvodné spokojenosti. Sní�í nároky, které na sebe kladou, a pøi-
padají si neomylní. Ozdravný proces mù�e být úspì�ný, jen pokud je provádìn v ovzdu�í 
otevøenosti, kdy jsou diskuze konstruktivní a zamìøené na budoucí zlep�ení. V takových tý-
mech neúspìch lidi stmeluje a motivuje k novému zaèátku. Kdy� mají stanovené standardy 
vynikajícího výkonu, nespokojí se s nièím men�ím ne� s jejich naplnìním.

23  Pozn. pøekl.: v originálu �Resilience�, tj. nezlomnost, odolnost vùèi neúspìchu, nejèastìji pøekládáme jako hou�evnatost.
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3.8 Kontinuální reflexe

Umo�òuje lidem vyu�ívat vý�e popsané vztahové dovednosti na �pièkové úrovni. 
Pøedstavuje úèinný nástroj, jak udr�ovat ka�dou individuální i týmovou èinnost neustále 
zamìøenou na dosahování stanovených cílù. 

Reflexe24 je proces aktivního pozorování a uvìdomování si �kde jsem�. Umo�òuje roze-
brat nìjaké dìní s cílem porozumìt mu a pouèit se z nìj na základì pocitu �jak to na mne 
pùsobí�. Skuteènou reflexi na rozdíl od kritiky typu �To, co dìlá� je nesmysl, tohle jsem od 
tebe nechtìl� uvozuje konstatování �Na mne to pùsobí...� nebo �Já to cítím...� èi �Z mého 
pohledu to hodnotím jako...�. Reflektující v�dy hovoøí z pohledu svého �já�. 

Kontinuální reflexe probíhá v rùzných èasových intervalech bìhem práce a na mnoha 
úrovních. Jednotlivec nebo tým mù�e provádìt reflexi své èinnosti pøed jejím zapoèetím, 
pravidelnì bìhem èinnosti, podle nìjakého pøedem stanoveného harmonogramu, opera-
tivnì, jakmile se objeví potøeba, nebo po skonèení èinnosti. Reflektování mù�e probíhat 
jak za úèasti mnoha lidí tøeba na formální poradì, tak pøi uva�ování jediného èlovìka nad 
probíhající èinností. 

Umìní reflexe je to nejcennìj�í, co si lidé a týmy mohou osvojit. Vytváøí pøedpoklady pro 
vznik synergie, proto�e umo�òuje nepøetr�ité zdokonalování na v�ech úrovních firmy.

3.8.1 Kritéria � základ reflexe

Mnoho týmù úmyslnì nezaèleòuje reflektování do probíhající práce, proto�e se obá-
vají zdlouhavé neproduktivní diskuze. Opak je pravdou, ov�em kdy� se reflexe pou�ívá 
správnì. Vzájemné �nastavování zrcadel� pøispívá ke zlep�ení vzájemných vztahù, ale 
jsou k nìmu potøeba kritéria25. Ta poskytují základ pro reflexi a jasnou pøedstavu, èeho 
chce tým dosáhnout. Mohou mít rùzné podoby podle toho, zda øe�íme krátkodobé èi 
dlouhodobé cíle, strategické plány nebo èasové harmonogramy. Jakmile se ale lidé na 
kritériích shodnou, mají urèený konkrétní smìr svých èinností. 

Kritéria se definují na samém poèátku èinnosti, ale mohou se samozøejmì pøehodno-
covat èi novì vytváøet i v následujících fázích, kdykoli se objeví nové skuteènosti. Bìhem 
celého procesu tak dochází k ovìøování jejich správnosti. Pøedpokladem jejich správné-
ho formulování je spoleèné porozumìní smyslu26 dané èinnosti. To slou�í jako koridor, 
v nìm� se pohybuje cesta k cíli a kritéria jsou její milníky.

24 Pozn. pøekl.: v originálu �Critique�, mající v angliètinì na rozdíl od �Criticism� neutrální význam, tj. posouzení, recenze, hod-
nocení, zrcadlení. Pøekládáme proto té� neutrálním ekvivalentem reflexe, v kontextu jako reflektování nebo vyu�ívání reflexe.

25  Pozn. pøekl.: v originále �Criteria�, tj. kritérium, mìøítko. V pùvodním významu pochází øecké �kritérion� i latinské 
�criterium� od soudím a znamená sudidlo, tedy mìøítko pro posuzování nìèeho nebo rozli�ovací znak. V kontextu 
pøekládáme té� jako parametry èili smìrnice pro posuzování.

26 Pozn. pøekl.: v originále �Clear idea of ...�, tj. jasná pøedstava o nìèem. Autoøi tím parafrázují hledání smyslu. V dal�ím 
textu výraz smysl pou�íváme jako ekvivalent odborného termínu �metakontext�. Toto sousloví øeckého �meta� = za, po, pøes 
a latinského �contextus� = souvislý (pùvodnì odvozené od pevnì tkané látky) je obtí�né pøevést do èe�tiny pomocí jednoho 
slova. Lze ho parafrázovat jako oznaèení smyslu, neboli toho �co je za tím, co vidíme na první pohled�. Potøebujeme se na 
to podívat z nadhledu, abychom si ujasnili, o co jde v �ir�ích souvislostech. V týmové spolupráci je smysl vyjádøením toho, 
co nám daná èinnost pøinese, kvùli èemu ji vlastnì máme dìlat a proè se namísto ní nevìnujeme nìèemu jinému.
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Grid® vyzývá k formulování kritérií, které obsahují dva rozli�ovací znaky souèasnì:
1.  parametry k odhalení odchylky mezi plánem a skuteèností,
2.  mìøítko pro chování, zalo�ené na tom, co je správné, a ne kdo má pravdu.

Máme napøíklad za úkol vytvoøit plán výroby a svoláme proto setkání vedoucích. 
Kritéria umo�òují, aby ka�dá odchylka od �ádoucího stavu byla rychle odhalena, tak�e 
bezbøehou diskuzi lze usmìrnit pouhou poznámkou: �Myslel jsem, �e tato porada se má 
zabývat plánem výroby, ale ty tady mluví� o marketingové strategii.� Bezprostøední refle-
xe je efektivní pøedev�ím díky tomu, �e nás pomáhá udr�et zamìøené na stanovené cíle. 
�Není nutné, abychom se této diskuze úèastnili v�ichni. Mù�ete vy dva sami prodiskuto-
vat detaily?� Pokud by neexistovala urèitá kritéria, takové komentáøe by zpùsobily spí�e 
nedorozumìní a rozladìní.

Také chování se daleko lépe pojmenovává, jsou-li pro nìj stanovena mìøítka. Pokud se 
schùze protahuje kvùli jednomu èlovìku, který pøíli� mluví, je snaz�í vztáhnout kritický 
komentáø ke smluveným pravidlùm. Díky tomu nemá poznámka podobu osobní kritiky 
hovoøícího èlovìka. Pokud nìkdo øekne: �Pøíli� dlouho mluví� a my se potøebujeme do-
stat z místa,� adresát to mù�e cítit jako útok na svou osobu. Pokud existují kritéria, lze 
øíci: �Domluvili jsme se, �e probereme 15 otázek, pokud budeme ka�dou z nich disku-
tovat do takových detailù, budeme ve skluzu.� Tento druhý výrok se zamìøuje na to, jak 
urèité chování ovlivòuje stanovené cíle, místo toho, aby soudil, je-li èlovìk dobrý nebo 
�patný.

Kritéria jsou pøi reflektování u�iteèná jen v pøípadì, �e si jich jsou v�ichni vìdomi. 
Proto je potøeba je zapsat a viditelnì vyvìsit. Napsané parametry splnìného cíle pak 
slou�í jako odrazový mùstek pro aktivní reflexi.

3.8.2 Ètyøi druhy reflexe

Existují ètyøi základní typy reflexe a synergické týmy je v praxi pou�ívají v�echny.

Pøedbì�ná reflexe

 Pou�ívá se v poèáteèní fázi jakékoliv èinnosti a je zamìøena na ètyøi otázky: Co �to� 
pøinese? Co bude výsledkem? Jak �to� budeme dìlat? Podle èeho poznáme, �e u� �to� 
máme hotové? 

Je to podobné, jako kdy� dùkladnì studujeme mapu, døíve ne� nìkam vyjedeme. Mno-
ho lidí má pocit, �e musí hned zaèít nìco dìlat, proto�e práce je vnímána produktivnì, 
kde�to na plánování se pohlí�í jako na ztrátu èasu. Pøitom tento druh reflexe mù�e zabrat 
tøeba jen dvì minuty na zaèátku setkání dohodou o programu nebo v telefonickém roz-
hovoru otázkou: �Èeho chceme vlastnì dosáhnout?� 

Pøedbì�ná reflexe za prvé vyjasòuje smysl dané práce a za druhé upøesòuje postup 
a èasový plán. Tým zkoumá dostupné zdroje a související èinnosti. Do tøetice se definují 
kritéria, podle kterých poznáme, �e jsme dosáhli stanoveného cíle. Kdy� pøedem existuje 
shoda proè a jak se bude nìco dìlat, lze práci daleko lépe øídit. Vyboèí-li diskuze mimo 
rámec, je snadné øíci �Vra�me se k tématu� a pokraèovat dál správným smìrem. 
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Periodická reflexe

Toto reflektování pøedpokládá pevnì stanovený èas, kdy bude probíhat. Umo�òuje 
týmu diskutovat v pravidelných intervalech o kvalitì odvedené práce. Mù�e mít mnoho 
podob, jako tøeba týdenní setkání, konferenèní telefonický hovor, desetiminutové schùz-
ky ka�dý den ráno nebo setkání po splnìní ka�dých dvou bodù plánu. Mechanicky se jím 
kontroluje pokrok a dává pøíle�itost ke vèasné nápravì.

Prùbì�ná reflexe

Pou�ívá se spontánnì kdykoliv bìhem pracovního procesu. Ka�dý je oprávnìn pøe-
ru�it práci k objasnìní její kvality. Pokud máme k dispozici kritéria cíle, která mù�eme 
srovnávat s reálným stavem, je prùbì�né reflektování obzvlá�� úèinné. Umo�òuje odhalit 
a øe�it problémy vèas. 

Tam, kde je kvalita týmové práce na vysoké úrovni, obvykle staèí jemný náznak. Po-
kud je dùvìra malá, pak poznámky jako �Poèkejte, nemìli bychom to je�tì poopravit?� 
mohou vyústit v roztr�ku kvùli vzájemné zá�ti a vypoèítavosti. V týmech s vysokou dùvì-
rou je reakcí: �Ano. Má� pravdu. Zmìníme to.� Poznámka v tomto pøípadì nezpùsobila 
zápornou nebo podrá�dìnou reakci a náprava mù�e hladce probìhnout. 

Následná reflexe

Je to obvykle jediný typ reflexe, který je v týmech u� vyu�íván. Lidé mají ve zvyku 
vyèkat do konce èinnosti a poté diskutovat o jejím úspìchu nebo neúspìchu. V týmech 
s nízkou kvalitou vztahù bývá právì následná reflexe vyu�ívána buï jako nástroj k osob-
nímu obviòování a potrestání, nebo naopak k oslavování úspìchu a pochvalám. V obou 
pøípadech se týmy pøipraví o to nejcennìj�í � o získání pouèení z dokonèené èinnosti, 
které by jim pøí�tì pomohlo zvý�it efektivitu práce.

Následnou reflexi je potøeba provádìt co nejdøíve, dokud je problematika je�tì aktu-
ální a �èerstvá�. Poznámky musí být smìøovány ke konkrétním èinnostem bez osobního 
obviòování.

Takové reflektování je stejnì dùle�ité pro hodnocení úspìchu i neúspìchu. Proto je 
dùle�ité vyu�ívat pøedem stanovených kritérií. Výsledek hodnocení je mnohem lep�í, kdy� 
týmy pøistupují k diskuzi s jasnými pøedstavami o tom, èeho chtìjí dosáhnout. Týmy, které 
nedosáhly po�adovaných výsledkù, se mohou zamìøit na odhalení toho, co bylo pøíèinou 
neúspìchu a navrhnout kroky ke zlep�ení. Týmy, které pøedèí pùvodnì stanovené výsledky, 
mohou zaèít zkoumat, proè se tak stalo, namísto samolibého poplácávání se po zádech, jak 
jsou dobøí. Tøeba to mohl ovlivnit neznámý faktor, který musí být odhalen, aby tým mohl být 
stejnì úspì�ný i pøí�tì, pøípadnì mohl úspìch vyplynout z podcenìní vlastních schopností 
a tudí� je nutné, aby se pro pøí�tì zvý�ily nároky - napøíklad to, �e tým zvý�í prodej o 10%, 
neznamená, �e si nemìli stanovit cíl 20%. V obou pøípadech je následné hodnocení velmi 
cenné, aby si tým udr�el orientaci na neustálé zlep�ování. Sebeuspokojení je jedním z nejni-
èivìj�ích vedlej�ích pøíznakù úspìchu. Historie podnikání je plná pøíkladù spoleèností, které 
za�ily velký úspìch a pak následovalo dlouhé období poklesu a boje o návrat na výsluní. 
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3.9 Shrnutí

Týmová snaha o zmìnu je posilována nejen porozumìním jejímu smyslu a stanove-
ním cílù (V3), ale také dohodou o zpùsobu, jak jich dosáhnout. Kvalita vztahù (V2) je 
pøitom rozhodující. Pøínos nìjaké my�lenky nebo návrhu je snaz�í posoudit v souvislosti 
s ka�dodenními aktivitami, napø. jak ovlivní zpùsob rozhodování nebo iniciativu lidí. 

Grid® vztahové dovednosti, o kterých pojednávala tato kapitola, pomáhají na cestì ke 
zlep�ení. Ukazují na projevy chování jednotlivcù v sedmi konkrétních èinnostech. Díky 
nim lze zaèít se zmìnou v nìkteré dílèí oblasti. Kdy� se mi podaøí nejprve zmìnit pøístup 
k argumentaci, mohu se pak zamìøit na zpìtnou vazbu a postupnì na v�echny ostatní 
vztahové dovednosti. 

Lidé pracují na základì hluboce za�itých hodnot, o kterých nepochybují a dále je ne-
zkoumají. Øídí se podle nich, stejnì jako zapínají nebo vypínají svìtlo nebo startují auto. 
Dokonce ani nevìdí, proè jsou iniciativní nebo proè obhajují urèitou vìc, prostì to dìlají. 
Snaha o jakoukoli zmìnu pøedpokládá prozkoumání na�ich motivù a pohnutek v reálných 
situacích. �ádné zpùsoby chování nejsou tak hluboce zakoøenìné, aby se nedaly zmìnit. 
Lidé jsou na nì pouze zvyklí a je pro nì pohodlnìj�í nic nemìnit. Zmìna je mo�ná jen 
tehdy, pokud si lidé své chování uvìdomí a budou mít jasnou pøedstavu o tom, èeho chtìjí 
dosáhnout. Nemù�eme ale oèekávat, �e se zmìní sami od sebe jen proto, �e to chtìjí nebo 
�e to chce jejich vedení. Kdyby tomu tak bylo, lidé by nemìli �ádné chyby, proto�e by jen 
jednodu�e zmìnili své chování podle aktuálních po�adavkù a v�ichni by byli dokonalí.




