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Popis problému 

Jako změnový konzultant se dostávám k projevům pro velké skupiny lidí. Často se jedná 

o užitečné změny, jako je například zavedení firemních hodnot do firemní praxe. Tato téma-

ta by se mohla líbit lidem i firmě, ale protože je téma často abstraktní, lidé jej neumí uchopit. 

Objevuje se plno dotazů, obav a v tom se dobře žije „škodičům“. Využívají situace a poštvá-

vají kolegy proti sobě, projektu nebo firmě. 

Jak „škodiče“ omezit a dát více prostoru konstruktivnímu přístupu?  
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Rozbor 
1. Pozitivních lidí bývá menšina. Většinou si pod tlakem negativních lidí netroufají promluvit.  

2. V každé organizaci je skupina lidí, kteří škodí. Buď z toho mají sami prospěch, nebo si to jen 

neuvědomují. Někteří si dokonce upřímně myslí, že sabotováním projektu sobě a kolegům 

pomáhají.  Třeba měli jen špatnou zkušenost z jiné firmy. Když trochu poznáte firmu, můžete 

odhalit určité vzorce chování a komunikace. Například se šíří připomínání neúspěchů pod 

minulým vedením apod. 

3. Většina lidí v organizaci je neutrální. Třeba nemají zájem, zatím se k nim informace nedosta-

ly, neumí novinky ocenit, mohou být na změny zvyklí nebo se jich většina věcí v minulosti ne-

týkala. Někteří mohou mít dokonce obavu být mezi prvními, kdo novou myšlenku podpoří. 

Důvodů může být hodně. Toto je cílová skupina pro „škodiče“. Ti se snaží neutrální kolegy za-

strašit nebo získat na svou stranu. 

4. Řečník stojí proti silnější skupině a nemůže podcenit její moc ani vzorce chování. Nakonec 

bez podpory zevnitř skupiny stejně ničeho nedosáhne. Vždyť pracuje přeci pro její členy. 

Téměř vždy se dá počítat s tím, že pokud se řečník bude chovat lidsky, otevřeně a nepřistoupí 

na boj, objeví se pár posluchačů, kteří toto pochopí a nabídnou podporu. 

Řešení 

Začněte prevencí už v přípravě. Dobře si připravte rámec projevu (podrobnosti přesahují určení to-

hoto dokumentu). Věnujte se především plánu prezentace:  

 Zaměřte se na taktiku navazování vztahu s pozitivní a neutrální skupinou. 

 Myslete na to, že je třeba vytvořit dobré prostředí, aby klíčové informace vyzněly. 

 Připravte si sugesce/návody pro posluchače, jak se mají chovat v klíčových situacích.  

 Pokud nejste trénovaní, můžete si pár klíčových formulací předem připravit.  

Příklad z mé praxe 

O firmě 

Společnost má silnou základnu škodičů. Rozhodne se zavádět firemní hodnoty. Protože se jedná pře-

devším o techniky, jsou firemní hodnoty pro většinu lidí neuchopitelné téma. Škodiči mají špatné 

zkušenosti z minulosti, nedůvěru k minulému vedení a někteří by mohli přijít o své výhody plynoucí 

z nejasných vztahů a fungování firmy. Bez firemních hodnot se mnohem lépe stěžuje na ostatní, což 

byla častá technika odvádění pozornosti. 

Typické reakce, které mohou projekt minimálně zpomalovat nebo dokonce ohrožovat jsou například 

tyto: 

 Poštvávání: „Kašli na to. Firemní hodnoty jsou blbost.“ Nebo hůře: „Tohle znám. V minulé 

firmě to byl jen další nástroj manažerů, jak nás vydírat.“ 

 Bagatelizování: „Neřeš, že tomu nerozumíš. To už dávno děláš. Chováš se snad nějak špatně?“  

O prezentaci 

Až vystoupíte, buďte lidští, uvěřitelní, v souladu s obsahem projevu. Nebudujte si odstup například 

nevhodným oblečením, formou prezentace, zvoleným jazykem apod. 
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Do svého projevu ideálně hned úvodu zapracujte následující:  

1. Vysvětlení souvislostí a motivace:  

„… Firemní hodnoty jsou dobré na …. Firmě pomohou takto. … Vám lidem takto …… „ 

2. Hned na to vložte takovýto vzkaz/návod pro posluchače  

„…( ) Umím si představit, že toto téma je pro řadu z Vás abstraktní. Možná si někteří ani neu-empatie

mí představit, jak hodnoty do firmy zavádět, když se na ně nedá ani sáhnout. ( ) Zatím to uklidnění

vůbec nevadí. Dostaneme se k tomu později a času budeme mít dost. Jen pro Vás mám jedno doporu-

čení hned v úvodu celého projektu. …“ 

„….( ) Pokud se někomu z Vás líbí myšlenka firemních hodnot, třeba jen proto, že díky nim může-návod

te dát zpětnou vazbu kolegům nebo nadřízenému, nevzdávejte se jí. Stačí, když si nápad v hlavě jen 

podržíte a občas se nad ním zamyslíte.  

( ) Kde Vás ale poprosím o aktivitu již nyní, je například situace, kdy by Vám tuto naději chtěl aktivace

někdo vzít. Třeba se mezi Vámi objeví někdo, kdo zatím smysl a přínos firemních hodnot nevnímá. 

( ) Doufejme, že takových lidí bude minimum, ale stát se to může. (zmírnění tvrzení sugesce/oživení 

) Zkuste si to představit. Třeba Vám někdo řekne, že firemní hodnoty jsou nesmysl. myšlenky (vý-

) Nenechte si vnutit cizí názor. Raději se zamyslete, třeba se kolegy zeptejte na argumenty zva/návod

a pečlivě je zvažte. Osobně si neumím představit argument, který by mi měl rozmlouvat, abych se 

například choval čestně k zákazníkům. A pokud se na to budete cítit, zkuste svému kolegovi vysvětlit, 

jak to s těmi hodnotami je. Že na nich něco dobrého vidíte a čím Vám budou v budoucnu užitečné….“ 

Výše uvedený text obsahuje řadu pokročilých technik. Můžete si hrát se skladbou vět a slovíčkařit. 

Pro pokročilé doporučuji. Pro tentokrát nám ale bude stačit pouze pochopení, že někteří ve skupině 

potřebují radu, jak se zachovat při střetu se škodičem. 

Pro více informací a konkrétní ukázky objednejte konzultaci, 

nebo přijďte na můj trénink prodeje nebo prezentace. 

 

Pokud je pro Vás téma aktuální a myslíte to s hodnotami upřímně, neváhejte mi zavolat, 

abych Vám s vystoupením nebo projektem pomohl. 

 

 

Reference 

„Během své dlouhé profesní kariéry jsem absolvovala několik školení v oblasti prezentace a komuni-

kace. Školení pana Korbela mě ale velice překvapilo svým spádem, efektivitou, rozborem reálných 

situací. Stručně řečeno „trefuje hřebík po hlavičce" a vytahuje z vás schopnosti a způsoby projevu, 

které jsou ukryty nebo zapomenuty. Velice užitečné a inspirativní.” 

Tatiana Doležalová (Systémový analytik v IT, O2)  
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