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Webinář organizovala společnost Grammarly. Hlavním přednášejícím byl Adam
Grant (harvardský psycholog, https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Grant), druhou lektorkou
byla Abbey Lunney (generální ředitelka ze společnosti Harris Poll,
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Harris_Poll).

Co způsobuje, že některé organizace si vedou špatně či zanikají? Jak pracovat
v budoucnosti? Za digitálním rozvratem jsou hlubší příčiny. Vedení je příliš pomalé
v přehodnocování (rethinking), nezpochybňuje své předpoklady, dokud není příliš pozdě.
Přehodnocení neznamená, že vždy změníte názor. Znamená to jen, že zůstáváte otevřeni
přehodnocení a novému zvážení.

V roce 2018 Grant navrhl experiment, aby lidé mohli mít každý pátek home office. Za
dva roky to manažeři nevymysleli, ale pandemie covidu ukázala, že to bylo možné.
Přehodnocování je soubor dovedností:

1. přístup/myšlení (mindset). Nevhodné typy myšlení jsou kazatel, žalobce,
politik, vůdce sekty. Myslete jako vědci. Nedovolte, aby se vaše názory staly
součástí vaší identity, abyste byli stejně motivováni hledat důvody, proč se
můžete mýlit, jako hledáte důvody, proč musíte mít pravdu. Dobrý vědec má
pokoru k tomu, aby věděl, co neví.

Obr. 1 Printscreen z webináře - možné přístupy
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2. boj proti únavě, např. únava ze Zoomu či Teamsů. Celý den sedíme příliš
blízko u monitoru. Vynakládáme spoustu kognitivní a emocionální energie na
vysílání a přijímání všech poruchových signálů výrazu obličeje a řeči těla.
Mnozí z nás přišli na to, že je třeba vypnout své já, že bychom měli mít lepší
věci, než jít do kanceláře nebo celý den sedět v místnosti.
Při online setkáních se osvědčuje mít vypnuté kamery (vyhoření se sníží,
angažovanost se zvýší; platí zvláště pro ženy a nováčky, malé kolektivy, kde
se všichni znají; neplatí, když se setkáváte s někým novým nebo přednášíte).
Lidé dokáží přesněji číst emoce druhého člověka, pokud slyší pouze tón
hlasu a nejsou zmateni všemi těmi zavádějícími signály těla a výrazem tváře,
které je příliš snadné špatně interpretovat.
Stanovit v práci období klidu, např. úterý čtvrtek pátek - žádné vyrušování
před polednem, žádné schůzky před polednem, což umožňuje soustředit se
na práci a zvyšuje produktivitu. (Má poznámka - připadá mi, že nejvíc pracuji
mimo pracovní dobu, kdy přemýšlím o tom, co a jak v práci udělat, zvažuji
a porovnávám různé varianty.)

3. přehodnotit flexibilitu - Lidé chtějí mít svobodu volby ohledně toho, kdy
a kolik budou pracovat, více než možnost pracovat na dálku nebo hybridní
pracovní dobu. Lidé si chtějí vybrat, na čem budou pracovat a s kým budou
pracovat. (Otázka - měnit pracovní náplň podle toho, co chce zaměstnanec?
Stále musí platit, že změněná práce musí podporovat to, co chce dotyčná
organizace, co chce kolektiv, nejen to, co chce zaměstnanec.)

4. přehodnotit podporu - Potřebujeme, aby vedoucí pracovníci dávali příklad
pomáhajícího chování, které velmi jasně vysílá signál, že podpora je zřejmá.
Potřebujeme, aby lídři modelovali chování při hledání pomoci, které říká, že je
v pořádku přiznat, že nejste v pořádku. Pokud je k dispozici pět sickdays
a zaměstnanec si je během roku nevyčerpá, je to chyba, protože mentální
zdraví je také součástí zdraví. Firma nezíská od zaměstnance kvalitní práci,
pokud lidé nemají kvalitní život.

5. přehodnotit kulturu - Nositelé kultury mají vliv na kulturu ve firmě. Vedení
většinou neví, kdo jsou nositelé firemní kultury. Dají se najít tak, že máte
jmenovat jen jednoho zaměstnance, se kterým nováček může vést
10-timinutový rozhovor o firmě. Většina zaměstnanců Vám dá jméno stejné
osoby, což je nositel kultury. Toho je třeba chránit a má se posilovat jeho
postavení. Péče o kulturu je spousta nekompenzované a neuznané práce. Je
to dlouhá časová investice, abyste lidi uvedli do organizačních norem, abyste
socializovali nové zaměstnance, abyste lidi stáhli stranou a řekli jim, že víte,
že my vlastně všichni takoví nejsme. Nositelé kultury by měli být při náboru,
během nástupu a vést týmové schůzky.

Druhá část webináře - rozhovor:

Pokud jsou lidé polovinu týdne společně v kanceláři a druhou polovinu týdne mohou
pracovat odkudkoli, jsou spokojenější, efektivnější, s větší pravděpodobností zůstanou ve
firmě. Má to vliv na jejich rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, protože pracují
více v noci a o víkendech. Zajímavé však je, že uvádějí lepší rovnováhu mezi pracovním



a soukromým životem, protože jsou schopni práci vtěsnat do doby, kdy jim to vyhovuje (do
nocí, víkendů atd.).

K rozkvětu potřebujete mít nepřerušované časové bloky, ve kterých můžete pokročit
ve svých projektech nebo úkolech, které jsou prospěšné pro ostatní lidi.

Ohledně smyslu práce - zeptejte se, kdyby nějaká práce neexistovala, kdo by na tom
byl bit. Lidé, na které si při odpovědi na tuto otázku vzpomenete, jsou lidé, kteří dávají této
práci smysl, díky nimž se cítíte ceněni a oceňováni.

Stres - více než polovina znalostních pracovníků uvádí, že se setkává každý týden
nebo častěji se špatnou komunikací. 79 % vedoucích pracovníků podniků uvádí totéž. Není
překvapením, že stres skutečně koreluje s četností chyb v komunikaci. Řešení - vyjasnění
komunikačních očekávání, stanovení hranic a jasných pokynů napříč týmem může do
značné míry zmírnit stres. Stačí například do mailů dávat informaci o tom, do kdy očekáváte
odpověď.

Vazby mezi lidmi v práci posiluje jasnost cílů a rolí, je hnacím motorem jejich pocitu
sounáležitosti s novým týmem a novým pracovištěm. Vedoucí zaměstnanci by měli
podporovat prostředí, kde se každý ptá na vše. Sami by se měli hodně ptát, aby vyjasnili cíle
a role.

Mladá generace mění definici práce a jejího začlenění do života, upřednostňuje věci,
jako je hospodaření s energií a jasné stanovení hranic. Je u nich výrazně méně
pravděpodobné než u starších generací, že při setkání s někým jako první otázku položí,
čím se živí, takže zásadně mění definici toho, co znamená být člověkem a mít identitu.

Lidé mají hodnoty a silné stránky, které nepřinášejí do práce. Otázka na nové
zaměstnance - sdělte nám svůj osobní úspěch, vaše nejlepší momenty v kariéře a podělte
se o to s námi, abychom věděli, co se vám líbí.

Jednou z věcí, které vidíme, je úzkost z toho, že lidé, kteří jsou schopni být častěji
v kanceláři, jsou možná zaujatí oproti lidem, kteří se častěji rozhodnou pracovat na dálku. Je
důležité, abychom se snažili vytvořit rovnost jak v oblasti povyšování, tak v přístupu
k projektům a dalším činnostem a zajistit, abychom byli opravdu spravedliví a féroví.

Pracovní morálka - Musíme převychovat manažery a změnit představu o tom, co je
pracovní morálka a jak dosáhnout pocitu rovnováhy. Musíme stigmatizovat workoholismus.
Pokud někdo odpoví na mail v sobotu, měl by dostat vynadáno. Nechceme, aby
zaměstnanci měli pocit, že musí být neustále připojeni a zapojeni. Chceme, aby se práce
přizpůsobila jejich životu, a ne naopak. Není to jednoduchý úkol a musí být neustále
vynucován. Existují firmy, kde pokud má zaměstnanec dovolenou, tak mu pozastaví
mailovou schránku, takže nemůže dostávat žádné maily.

Pro rozvoj kreativity byla zmíněná možnost posílení slabých vazeb mezi
zaměstnanci, vytváření interakce tam, kde není. Například v jedné firmě domluvili společné
obědy dvojic - neznámých zaměstnanců, bez jakékoliv náplně, kterou by bylo třeba
prodiskutovat. Funguje také, pokud někdo něco potřebuje a má prostor, kam tuto informaci
zveřejní, tak někdo z firmy určitě bude vědět odpověď nebo pomůže. Pokud se hodně lidí
ptá, je to výborné a posiluje to vytváření vztahů.

Termín “work-life balance” je chybný a je třeba nový termín. WLB implikuje, že je
třeba stále něco vyrovnávat. Produktivní lidé ale mají většinou v práci výkyvy - období, kdy je
hodně práce, pak klidnější období, někdy musí pracovat hodně hodin a jindy málo. Jejich
kalendář není v rovnováze. Grant použil termín “work life rhytm”.

Existují čtyři důvody, proč zaměstnanci dávají výpověď - vyhoření, touha po změně,
touha po větší flexibilitě a toxická firemní kultura (což je nejdůležitější faktor). Znaky toxické



kultury jsou neúcta, zneužívání, vylučování, bezohledné nebo sobecké chování a neetická
rozhodnutí. Pokud jsou tyto aktivity ve firmě rozšířené, je zhruba desetkrát
pravděpodobnější, že lidé dají výpověď. Dané chování vyžaduje nulovou toleranci. Ani
superzaměstnanci, kteří jednají toxicky a podkopávají ostatní, nesmí být odměňováni nebo
povýšeni na lepší práci.
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