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Hybridní týmy
a jejich lídři
V dnešní době řešíme spoustu otázek: Jak vylepšit image firmy, abychom
nalákali talentované lidi? Co je pro zaměstnance atraktivní, na čem
skutečně záleží? Jak vylepšit firemní kulturu? Jak zvládnout nový normál
v pokoronavirové době? Jak bude vypadat budoucnost práce, jaké
moderní komunikační technologie nasadit a jaké nové způsoby práce
lze očekávat? Nejen na tyto otázky nám odpovídal Jiří Plátek, Workplace
Design Specialist, AV MEDIA, a.s.

Leadership
Leadership
a hybridní
a hybridní
budoucnost
budoucnost

PRVNÍ DOPOR

První doporučení
Starejte se o lidi a rozvíjejte jejich digitální dovednosti
(používat technologie), profesní dovednosti (neustále
se učit) a měkké dovednosti (otevřeně komunikovat,
spolupracovat napříč vzdálenými týmy a uvědomit si
význam empatického zájmu).

obchodní partnery a lépe porozumět hodnotám a smyslu vykonávané práce.Lidé nepotřebují být řízení, lidé
se potřebují rozvíjet.

Rozvoj měkkých dovedností je zcela zásadní pro pochopení sebedisciplíny, angažovanosti, firemních hodnot a kultury. Hlavním cílem vůdců je „rozvoj člověka“,
jeho osobnosti, rozšiřování povědomí o emoční inteligenci, uvědomění si potenciálu komunikace, spolupráce a způsobu myšlení.

Říká se, že když člen týmu a celý tým zná dobře svého Produktivita, spokojenost a angažovanost neustále klezaměstnavatele a firemní DNA, zaměstnavatel mnohem sají. Jak dosáhnout toho, aby členové hybridních týmů
voj člověka“, jeh
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na
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Jiřího
Plátka,
design specialist, AV MEDIA, a.s.
potřebují v pracovním prostředí cítit dobře: fyzicky, cházet ke konkurenci. Co je příčinou? Jsou to vaši lidé probíhá pravidelná (nejlépe jednou týdně) interakce
fesních
dovedn
design specialist, AV MEDIA, a.s.
mezi lídrem a členy týmů. Položím vám jednoduchou
mentálně a emočně, a to tak, aby se ve složité době a týmy, protože řeší problémy z vykonávané práce.
kde v dnešní d
otázku. Víte, co přesně s týmem děláte, jak naplňujete
(např. pokoronavirové) mohli rychle orientovat, hlevěkem, ale s ro
dat se, propojovat a realizovat vlastní sebeposlání vůči „Digitální transformaci vs. COVID-19“ můžeme využít společné cíle? Pak se nedivte, že podle studie Gallup 70
organizaci nebo týmu. V překladu to znamená udržo- jako dokonalý prostředek k vybudování hybridních % zaměstnanců nemá zájem o práci, protože je nebaví.
vat si zájem o otevřenou komunikaci, spolupráci na týmů. Jaké je poslání hybridních týmů? Naplňovat Projevte zájem, naslouchejte tomu, co lidé říkají, jak
dálku, kreativitu a posilovat firemní vize. Novým nor- ambiceAV_News_03_2020.indb
lidí a týmů, aby žili 16
svůj život, aby tvořili, aby a odkud chtějí pracovat, a společně definujte očekáAV_News_03_2020.indb 16
málem není práce v kanceláři od 8 do 17 hodin, novým otevřeně a beze strachu mezi sebou komunikovali vání. Lidé mají většinou jiná očekávání než vaše.

Je také důležité tvořit praktické zkušenosti, jak pružně
reagovat na změny a problémy mezi kolegy, hybridními
týmy, zákazníky a současně navrhovat agilní, rychlá
a neotřelá řešení, Vůdci si musí uvědomit, že dlouhodobý úspěch hybridních týmů* a jejich členů není
založen jen na profesních dovednostech (např. digitální gramotnosti), kde v dnešní době paradoxně nesoutěžíme s člověkem, ale s robotem nebo umělou
inteligencí.
Mnohem podstatnější je „rozvoj emoční inteligence“.
Pochopit sám sebe, své kolegy, týmy, zákazníky,

*Hybridní týmy: část lidí pracuje z kanceláře, část lidí pracuje z domova
nebo odkudkoli.

normálem je hybridní způsob otevřené komunikace
a spolupráce odkudkoli. Právě v tomto okamžiku se
totiž pozná, zdali mezi lidmi dochází k opravdovému
naplnění potenciálu, zdali jim dává práce smysl, zdali
se dokážou seberealizovat a přizpůsobit novým situacím nebo nakonec odejdou.
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Kdo chce zapalovat jiné,
musí sám hořet.
Lidé nepotřebují
Komunitní zóny, setkávání se zákazníky,
být řízení, lidé se
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potřebují rozvíjet.
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*Hybridní týmy: část lidí pracuje z kanceláře, část lidí pracuje z do- příležitost celému týmu, jak vyváženě, disciplinovaně Rozšířenou verzi tří doporučení
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