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� holders. Rychlá reakce na změny
a jejich očekávání je totiž klíčová.
I zde je ústředním bodem digitalizace, která umožňuje využívat data
pro podnikové procesy, podporuje inovace a pomáhá snižovat
náklady.
Toto vše zvládnout představuje
další výzvu. Získat novou generaci
lidí s podnikatelským duchem, který může spoutat a využít technologie a podnikání poháněné inovacemi. Přitom téměř tři čtvrtiny (72 %)
ředitelů jsou znepokojeny dostupností klíčových talentů, dovedností. Cestu vidí ve využití talentů
v místech, odkud pocházejí. To však
vyžaduje klást důraz na řešení této
otázky nejen ze strany podniků, ale
i příslušných vlád. V rozporu s tím
pouze 30 % generálních ředitelů
provádí změny ve svém zaměření
na dovednosti a přizpůsobivost
jejich vlastních lidí – v porovnání
se změnami v oblasti technologií
(51 %).

Úspěch Je třeba měřit
a komunikoVat

Které oblasti chtějí ředitelé lépe
měřit a komunikovat? Pokud jde
o měření, jejich pozornost se upírá
spíš k „tvrdším“ hybatelům podnikatelského úspěchu, jako jsou
inovace či rizika, zatímco oblasti,
které chtějí komunikovat, jsou
více emocionální, „měkčí“, dotýkající se hodnot, cílů společnosti.
Zákazníci a stakeholders však mají
zájem na obou oblastech informací. Přitom výzkum PwC ukázal, že
tam i tam mají podniky ještě velké
možnosti pro zlepšení.
Pokud jde o měření, dvě hlavní
oblasti, kde je třeba nejvíce pokročit – podle generálních ředitelů –,
připomínají čínský znak pro krizi,
který je složen ze symbolů rizika
a příležitosti. Více než polovina
manažerů se chce zaměřit na inovace a rizika. Pokud jde o inovace,
většina firem se s jejich měřením
ještě zcela nevyrovnala, a tak není
překvapením, že ředitelé na tuto
oblast kladou takový důraz.
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74 %

CEO je znepokojeno
geopolitickou
nejistotou

90 %

CEO říká, že zákazníci
mají největší vliv na jejich
strategii

52 %

CEO říká, že vytváření
hodnoty pro širší okruh
stakeholders pomáhá
ziskovosti

45 %

CEO říká, že dodatečné
náklady jsou bariérou
pro reakce na očekávání
stakeholders

75 %

CEO říká, že kvalifikovaná,
vzdělaná, adaptibilní
pracovní síla by měla být
prioritou pro podnik

55 %

CEO si myslí, že podnik by
měl dělat více pro měření
dopadu a hodnoty inovací

39 %

CEO si myslí, že podnik by
měl dělat více pro měření
jeho dopadu na životní
prostředí

48 %

CEO dělá hlavní změny
v tom, jak řídí značku,
marketing a komunikaci

Zdroj: PwC: Redefining business success in a changing world, CEO Survey

Získání kontroly nad měřením
inovací a lidí je zásadní. Ale jak
se mění očekávání zákazníků
a stakeholders, manažeři uznávají,
že se musí rozšířit rozsah toho, co
se měří. Sedmdesát dva procent
generálních ředitelů – napříč všemi
regiony – říká, že jejich společnost
musí podávat zprávy nejen o financích, ale také o nefinančních
záležitostech.

konzistentní
komunikace
roVněŽ prioritou

Stále větší význam má to, co
o sobě organizace signalizuje
směrem ven. Manažeři chtějí
komunikovat především cíle svého
podnikání a obchodní strategie.
Tento soubor priorit dává smysl
v dnešním stále více transparentním světě. Odmítnutí – úmyslné
či neúmyslné – informací není
zárukou, že v dnešním digitalizovaném světě se stejně nedostanou
na světlo. To pak může být velkým
problémem. Firmy tedy musí být
schopné komunikovat spolehlivě
a konzistentně. Jistě, ne vše se dá
komunikovat, ale firmy zde musí
nají správnou rovnováhu – a nakonec i důvěru.
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tlak na novodobé lídry vést a motivovat
podřízené, přitahovat více a více klientů, snižovat
rozpočet, přicházet s inovativními myšlenkami
a správnou vizí nebyl nikdy větší. navzdory svým
dlouhodobým zkušenostem a bohatým znalostem
však šest z deseti lídrů ve své funkci selhává. a tak
častý neúspěch v leadershipu je dnes součástí
organizačního života. nicméně podstatné není ani
tak samotné selhání, ale to, jak tuto situaci vnímá
samotný lídr a co následně udělá.

Resilientní lídři zdolávají
i nepřízeň osudu

hledat poučení V historii

Pokud chtějí firmy v současné a nejbližší době uspět, musí mít otevřené
oči, dívat se do budoucna a nezanedbávat vše to, co posiluje jejich
důvěryhodnost. V této souvislosti
snad ještě krátký exkurz do historie. Již dříve společnosti prospívaly,
když řešily nejen velké společenské
problémy, ale také to dělaly cílevědomým způsobem.
V 19. století se Lever Bros. (předchůdce Unileveru) pustil do řešení
veřejné hygieny ve viktoriánské
Anglii. Vzal si ho za základní cíl
a nastartoval tak období své vlády
zavedením Sunlight Soap (mýdla
sluneční záře). Ve Spojených státech
rozpoznal Henry Ford jako zásadní
věc ke zvyšování kvality života pro
rostoucí americkou střední třídu
demokratizaci vlastnictví automobilů. Kdo na tyto vizionáře naváže
v nejbližších letech?
Pro ty, kteří by se rádi seznámili s celým průzkumem, se všemi
kladenými otázkami, doplnili si
své poznatky o řadu zajímavých
grafů a údajů, ještě přidáváme
internetovou adresu, na které je
volně studie v angličtině k dispozici:
http://www.pwc.com/gx/en/
ceo-agenda/ceo-survey-2016.html. ◾

Více než polovina manažerů
se chce zaměřit na inovace
a rizika. Pokud
jde o inovace,
většina firem
se s jejich
měřením ještě
zcela nevyrovnala, a tak není
překvapením,
že ředitelé
na tuto oblast
kladou takový
důraz.

„Co tě nezabije, to tě posílí.“
F. Nietzche
Resilientní leadership je schopnost
být odolný, houževnatý a přizpůsobit se nepřízni osudu. Je to také
bezproblémová a rychlá adaptace
na stresující a často se měnící
podmínky. Resilientní lídři jsou
zároveň pružní a flexibilní v řešení komplexních problémů a ani
neurčitost pracovního prostředí
jim nedělá problém při efektivním
vedení a motivování lidí. Navíc, tito
lídři vnímají selhání a prohry jako
příležitost k učení se a tuto situaci
dokážou přetransformovat ve svůj
osobnostní i organizační růst.

kdy Je resilientní
leadership V ohroŽení?

Existuje pět základních situací,
které mohou ovlivnit resilientní
leadership:
Lídr
1. se přestane učit
Když je organizace stabilní anebo
prosperuje, lídr vůbec neuvažuje
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o žádných změnách. A tak neexistuje prostor na osobnostní
rozvoj lídra. Na druhé straně,
když se firmě nedaří, lídr věří, že
si nemůže dovolit utratit peníze
na vzdělávání, které je většinou
na posledním místě. V momentě,
kdy se lídr přestane osobnostně
rozvíjet, znamená to jeho mylnou představu, že už ví všechno.
Nicméně organizační život nezná
status quo, je totiž v neustálém
procesu změn a ve vývoji. Přestat
se učit znamená ignorovat okolní
změny, což může mít pro organizaci fatální následky.
Lídr ignoruje
2. kritické indikátory
Organizační výstupy jako zvýšená
fluktuace, snížený profit, nespokojenost klientů apod., jsou zpětnou
vazbou na to, jak se organizaci
daří nebo nedaří. Efektivní lídr
využívá tyto indikátory na podnícení rozhovoru mezi pracovníky
a následné plánování v organizaci.
Komunikace a plánování tvoří základní charakteristiky resilientního
leadershipu.
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Neustálé
snižování rozpočtu
Lídr, který nemá schopnost být
resilientní, dělá během ekonomické
fluktuace zásahy do rozpočtu, což
často narušuje vizi a misi firmy.
Výmluvy jako krize či snižování rozpočtu vytváří slabiny v organizačním systému, které ohrožují pokrok
organizace a její úspěch.
Příliš široký
4. záběr podnikání
Mnoho různých aktivit a přílišné
investování energie zaměstnanců
na různé strany jsou hlavní důvody, proč organizace mnohokrát
neuspěje v dosahování svých cílů.
Navíc neustálé vytváření nových
cílů s nedokončenými probíhajícími
aktivitami má za následek přepracovanost a vyčerpanost podřízených.
Tato situace je živnou půdou pro
krizové situace v budoucnu.
Nedoceněné
5. a zapomenuté úspěchy
Během krize mnoho lídrů zapomíná
na úspěch, svůj i svých podřízených.
A právě v těchto situacích lídr,
který má schopnost být resilient-

3.

Během krize
mnoho lídrů
zapomíná
na úspěch,
svůj i svých
podřízených.
A právě v těchto situacích
lídr, který má
schopnost být
resilientní, dokáže oslavovat
i ty nejmenší úspěchy
v organizaci
a vytěžit z nich
co nejvíce.
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ní, dokáže oslavovat i ty nejmenší
úspěchy v organizaci a vytěžit
z nich co nejvíce. Vypráví o tom,
kdo a jak úspěchu dosáhl, jaké
byly největší výzvy, co se z nich dá
naučit a jak tyto informace mohou
posunout kupředu celou firmu.
„Kdykoliv se vrcholoví lídři
přestanou vzdělávat, obvykle to
znamená jednu věc: věří, že vědí
všechno, co potřebují vědět.“
Elle Allison, odbornice
na resilientní leadership

Vliv neresilientního
leadershipu
na organizaci

Až 60 procent zaměstnanců vnímá,
že chování lídra přímo ovlivňuje
organizační klima. Organizační
klima zabezpečuje až čtvrtinu
výkonu organizace. Proto není divu,
že selhání exekutivy a neresilientní
chování lídrů (např. nepružnost
v hledání řešení, nerespektování
podřízených, uzavření se před
okolím) negativně poznamená chod
celé firmy. Organizačním výstupem
může být zvýšený počet konfliktů
mezi pracovníky, zvýšená fluktuace,
snížená satisfakce zaměstnanců
a odcházející klienti.

Vliv neresilientního
leadeRshipu na lídra

Neresilientní leadership má vliv nejen na organizaci jako takovou, ale
i na lídra samotného. Výzkumníci,
kteří se zabývají stresem a resili-

entním leadershipem, argumentují,
že mnozí lídři vykazují prvotní
známky vyčerpanosti a ztrácejí
smysl existence. Tyto symptomy
jsou příznakem druhotných faktorů jako frustrace, deprese, apatie,
beznaděj a cynismus, což při dlouhodobém výskytu vede k chronickému stresu, známému jako
syndrom vyhoření. Autoři studie
uzavírají, že na každého lídra, který
vykazoval prvotní příznaky stresu,
připadá 12 jedinců, kteří syndrom
vyhoření zažívají.

Rychlý test
resilientního leadershipu
Pokud si chcete sami na sobě
vyzkoušet, jak jste na tom
s resilientním leadershipem,
mám pro vás krátký test.
1. Adaptujete se na stresové
situace lépe než ostatní?
2. Snadno se vyrovnáváte
s pracovní zátěží?
3. Věnujete pozornost tomu,
jak se vyrovnáváte se změnami?
4. Zotavujete se snadno
z nepříznivých zkušeností?

„Začaly mi vypadávat vlasy.
Nevěděla jsem, že je to ze stresu.
Věděla jsem jen, že při čištění zubů
si vidím lebku.“
Líderka, účastnice výzkumu

Odpovědi ANO naznačují, že
aplikujete resilientní leadership.
Blahopřeji. Při odpovědích NE si
opět přečtěte článek a aplikujte
v praxi.

Jak se dá naučit
resilientní leadership?

■■ Zaměřte se na osobnostní růst
a rozvoj.
■■ Neustále investujte do získávání
nových znalostí a dovedností, které
můžete aplikovat během stagnace,
úpadku nebo zavádění změn v organizaci. Nedržte se starých a zažitých
praktik, které jste se naučili ještě
ve své první pozici, protože už pravděpodobně nefungují.
■■ Budujte a udržujte vztahy.
Pravidelně budujte a vytvářejte si
širokou škálu pracovních i mimopracovních kontaktů. Lidé, kteří
s vámi budou sdílet vizi firmy, vám
pomohou a podrží vás i v případě
proher a selhání.

■■ Pěstujte pozitivní myšlení.
I když mnoho lídrů pod tíhou
proher a selhání změní své myšlení
z optimistického na pesimistické,
mnohdy tomu mohou předcházet
pozitivním myšlením. Například,
očekávejte, že svět je plný nepředvídatelných událostí, o kterých
vy však víte a můžete je ovlivnit;
poučte se z negativních zkušeností
a snažte se z nich vytěžit co nejvíce;
zaujměte postoj, jak se něco dá
udělat, ne jak se nedá.

■■ Zaměřte se na nejdůležitější věci.
V sobě a mezi zaměstnanci pěstujte
nejdůležitější organizační hodnoty
a neustále opakujte, kam organizace
směřuje. Mluvte o cílech, kterých firma dosáhla a chce dosáhnout. Chraňte podřízené před vnějšími vlivy, které
by mohly odvést energii a pozornost
od směru a strategie firmy.
■■ Snažte se být flexibilní na cestě
za dosahováním cílů.
Uvědomte si, že kroky, které
vedou k cílům organizace, mohou
být a jsou různé. Silné zaměření
se na cíle potřebuje jistou dávku
flexibility, protože přílišné držení se
každého naplánovaného kroku vám
může brát energii. Tolerujte jistou
dávku nejednoznačnosti v práci,
buďte otevřený novým nápadům,
jak dosáhnout cílů, a rychle se zotavte z jakýchkoliv selhání a proher.
■■ Chovejte se proaktivně.
Předcházení problémům a jejich
aktivní řešení při jakémkoliv selhání
či prohře vám pomůže více než
čekání na jejich dopad a reaktivní
chování. Proaktivní chování vám
také pomůže při aplikování nových
strategií a zavádění změn v organizaci. Samozřejmě proaktivita je úzce
spojována s ofenzivním a riskantním

chováním, které také pomáhá budovat resilientní leadership.

Styly řízení, které
pomáhají budovat
resilientní leadership

Přestože většina lídrů preferuje
řídit organizaci na základě jednoho
nebo dvou stylů, lídr, který se chce
zdokonalovat v konstruktu resilientního leadershipu, by měl podle
situace využívat více stylů řízení.
Výzkum, který provádělala konzultační firma Hay/McBer, ukázal, že
existuje šest základních stylů, které
se v leadershipu využívají nejčastěji:
dominantní, vizionářský, přátelský,
demokratický, vzorový a koučinkový.
Závěr výzkumu firmy Hay/McBer,
který zkoumal tisíce lídrů, naznačuje, že pokud si chcete zdokonalovat
resilientní leadership, měli byste
aplikovat čtyři základní styly řízení
lidí, které mají pozitivní vliv na vaši
organizaci.
„Člověk, který ovládá pouze
kladivo, má sklon se vším zacházet
jako s hřebíkem.“
A. Maslow

Závěr

Naučit se resilientnímu leadershipu
je běh na dlouhou trať. Nicméně
pokud i my přispějeme a pomůžeme
našim lídrům, aby se dokázali poučit z vlastního i organizačního selhání, z dlouhodobého hlediska je to
přínos a úspěch nejen pro firmu, ale
i pro naši společnost jako takovou.
A mít v čele organizace nebo společnosti silné lidi, kterým věříme,
že zvládnou všechny překážky, je
výzva pro všechny. Protože opustit
kapitána, když se loď potápí, je nejjednodušší, co můžete udělat… ◾

Zdroje:
◾ Allison, E. (2012). The Resilient Leader. The
Resourceful School, volume 69, 4, pages 79‑82.
◾ Arond‑Thomas, M. (2004). Resilient Leadership
for Challenging Times. The physician executive,
July – August, 18‑21.
◾ Lock, A. (2014). The Resilient Leader: Debunking
the myths and growing your capabilities.
◾ Patterson, J. Resilience in the face of adversity.
Ulčin, P. (2014). Ryba smrdí od hlavy: Jak firma
přišla o milion, Moderní řízení, č. 10, ročník L,
strana 32‑34.
◾ Wicks R. J., Buck T. C. (2010). Riding The Dragon:
Enhancing Resilient Leadership And Sensible
Self‑Care In The Healthcare Executive. Frontiers of
health services management, 30 : 2, 3‑13.

Šest stylů, které pomáhají budovat resilientní leadership
DOMINANTNÍ

VIZIONÁŘSKÝ

PŘÁTELSKÝ

DEMOKRATICKÝ

VZOROVÝ

KOUČINKOVÝ

V praxi

Dělej to, co ti řeknu
(používá se během
krize, při zvyšování
výkonnosti)

Dělej to, co nám
pomůže dosáhnout
cíle (ukazuje,
jak práce
podřízených
souvisí s vizí firmy)

Udělejme
to tak, jak je to
nejlepší
pro každého
(zvyšuje soulad
v týmu a morálku)

Dohodněte se,
co spolu uděláme
(když lídr potřebuje
usměrnit, buduje
důvěru a respekt).

Dělej to,
co dělám já
(během krize,
při zvyšování
výkonnosti)

Jak ti mohu
pomoci, dělat to
lépe (identifikuje
silné stránky
a prostor pro
rozvoj, zlepšuje
výkon)

Vnitřní
emocionální
kompetence

Dosahování
výsledků, iniciativa,
kontrola nad sebou
samým

Sebedůvěra,
empatie,
katalyzátor změn

Empatie,
budování vztahů,
komunikace

Spolupráce,
týmové řízení,
komunikace

Svědomitost,
dosahování
výsledků,
iniciativa

Rozvoj
podřízených,
empatie,
sebereflexe

Pozitivní

Pozitivní

Pozitivní

Negativní

Pozitivní

Vliv na organizaci Negativní
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