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32.
Nejprve udělejte
to nejhorší

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz.
Robert Frost

Tématem číslo jedna, o kterém od nás chtě-
jí vůdci v dnešní době něco slyšet, je: jak ostatní 
motivovat, když máte špatný time management? 
To byl případ Carlose, jenž stál v čele týmu mak-
léřů.

„Tím, co se na mě sesype, všemi telefoná-
ty, na které musím odpovědět, všemi povinnostmi  
a vším, co mám během dne udělat, bych mohl 
denně trávit dalších deset hodin,“ řekl Carlos.

Smáli jsme se: „To platí pro každého, Carlo-
si. Přestaňte si myslet, že jste výjimka. Soustřeďte 
se na sebe. Začněte myslet novým způsobem. Za-
čněte znovu.“

Všichni lidé mají více práce, než kolik na ni 
mají času. Ve skutečnosti to není problém, proto-
že jde o vzrušující životní realitu.

„Avšak je velice lákavé podlehnout tomu  
a být tím vším zahlcen,“ řekl Carlos. „Je lákavé do-
stat se do postoje oběti, toho, kdo je zavalen pra-
cí.“

„To je pravda. Proto vše přeskupte a podí-
vejte se na věci z odstupu. Povstaňte. Zvedněte 
se!“
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„Avšak já jsem skutečně zavalen prací,“ té-
měř zařval Carlos. „Nemůžu proti tomu udělat nic! 
Jsem vším zahlcen. Jak může někdo řídit tento 
tým, když musí udělat tolik věcí? A právě, když si 
myslíte, že postoupíte dopředu, objeví se telefo-
nát, e-mail nebo další dotaz, je jiný program, jenž 
musí být realizován, další formulář, který musí být 
vyplněn, a tak se hodlám poddat a zeptat se: ,Jak 
to mám udělat?‘“

„Carlosi, poslouchejte. Vzpamatujte se. Nej-
jednodušší metoda, jež byla vymyšlena pro time 
management, vám poslouží při vaší práci vůdce. 
Nekomplikujte ji.“

„Proč musí být jednoduchá?“ zeptal se Car-
los. „Zdá se mi, že kvůli řadě složitých problémů 
potřebuji složitější řešení.“

„Nezáleží na tom, co děláte, nemůžete popřít 
jednu pravdu o vedoucí pozici: vždy budete honě-
ni, zavaleni dotazy a vyrušováni. Můžete si vybrat 
mezi dvěma reakcemi, jak se s touto skutečností 
v životě vedoucího pracovníka vypořádat.“

Carlos mlčel.
„Můžete se stát obětí a říct: ‚To nemohu 

zvládnout, nám příliš mnoho práce.‘ Tehdy není 
potřeba žádná fantazie ani odvaha, je to prostě 
ta nejsnadnější cesta, jíž se lze vydat – naříkat  
na svou situaci. Možná si dokonce budete stýskat 
jiným lidem, jiným vůdcům, jiným manažerům, 
členům rodiny; ti všichni budou vrtět hlavou a na-
konec řeknou: ‚Musíš z toho zaměstnání odejít.‘“

Carlos začal souhlasně pokyvovat hlavou.
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„Tak to je,“ řekl Carlos. „Rady mých přátel  
a rodiny, abych práci raději opustil, mi nepomo-
hou v tom, abych z ní měl radost. Je to vše jen 
těžší.“

„To je pravda! A proto existuje další způsob, 
jímž se dá vydat, a to dodržovat ve svém životě tu 
nejjednodušší možnou metodu time managemen-
tu. Většina vedoucích pracovníků s ní má obrov-
ský úspěch. Je tak jednoduchá, že ji lze shrnout 
do tří slov. Ta slova jsou: Nejprve to nejhorší!“

Pracovali jsme s Carlosem dlouhou dobu, 
aby si uvědomil, že nejlepší způsob, jak hospoda-
řit se svým časem, je nemyslet na danou záležitost 
jako na zvládnutí času, ale jako na zvládnutí prio-
rit. Ve skutečnosti nemůžete s časem hospodařit, 
nemůžete ke svému dni přidat více hodin.

Můžete však zvládnout priority a věci, které 
si zvolíte udělat.

„Nejprve to nejhorší,“ řekl Carlos. „Co to 
znamená?“

„Sepište si na papír všechny věci, jež chcete 
během následujícího dne udělat. Možná si je už 
posledních pár dní zaznamenáváte, neboť jsou to 
věci, o kterých víte, že byste je chtěli udělat. Se-
znam nemusí být dokonalý, může být na kousku 
papíru, plný různých zkratek a malých obrázků. 
Potom si mezi těmito věcmi vyberete jednu, která 
je nejnáročnější a je nejdůležitější.“

„Jak mám jednoznačně vědět, která to je?  
A jak to zlepší motivaci mých lidí? Není to oblast, 
na niž se specializujete?“
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„Ano, ale dokud si to nesepíšete, nemůžete 
nikoho motivovat. Musíte mít pevný bod, ze kte-
rého budete vycházet. Ve vašem nitru musí být 
vše uspořádané.“

„Dobrá, to já vím, ale jak mám vybrat jednu 
věc, na niž bych se měl soustředit?“

„Co nejčastěji odkládáte? Jaká je nejdůleži-
tější věc, kterou máte udělat a jež opravdu musí 
být udělána? Není to nutně nejvíce naléhavá, ale 
nejdůležitější věc.“

„Myslím, že to chápu,“ řekl Carlos. „Jde o věc, 
která mě nejvíce trápí. Tu mám vybrat a udělat jako 
první.“

„To je ono.“
Většina manažerů jedná jako Carlos. Nemají 

žádný jednoduchý systém, prostě dělají to, co je 
nejvíce naléhavé. Celý den přemýšlejí: „Čemu se 
rozhodně musím právě teď věnovat?“ A častokrát 
nejurgentnější věci, jež se objeví jako odpověď  
na tuto otázku, jsou opravdu nicotné. Jde o hnido-
pišské záležitosti, které přinášejí pouze zmatky.

„Avšak nemusí se drobné věci také udělat?“ 
zeptal se Carlos.

„Ano, musí se udělat, ale mezitím opustíte 
důležité věci. Častokrát je dokonce efektivnější vy-
pnout si mobil, vyhnout se e-mailům, vykašlat se 
na urgentní věci a vybrat si něco, co je důležité,  
a pracovat na tom, dokud to není hotové.“

„Vždy je však něco, co mi hlodá v mysli,“ 
řekl Carlos. „Opakovaně se to vynořuje, opakova-
ně na to myslím. Překáží mi to při práci.“
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„Nyní jste na správné cestě, Carlosi! Nemů-
žete se uvolněně a spokojeně soustředit na věci, 
které děláte, protože myslíte na jiné důležité věci. 
Když v noci přijdete domů, věc, jež vás nejvíce 
trápí, způsobuje, že se cítíte pod psa. Kvůli tomu 
jedinému, co jste neudělal, ale chtěl udělat, máte 
pocit, že jste neměl dobrý den.“

„To je pravda. To znám.“
„To je to, co chcete dostat do skupiny s ná-

zvem Nejprve to nejhorší. Zvolíte si tuto jednu 
věc – je nejtěžší a chtěli byste ji mít dokončenou  
– a uděláte z ní záležitost číslo jedna. Nejpřednější 
záležitost. Nic jiného se nebude dělat, dokud ne-
bude dokončena.“

Přešly týdny, během kterých Carlos s tímto 
systémem bojoval, ale nakonec to po dlouhém 
uplatňování v praxi zvládl. Když si nakonec na-
vykl na využívání tohoto systému, cítil se volný 
jako nikdy dříve. Lidi okolo něj inspirovalo, jak 
je uvolněný každý den od chvíle, kdy začal dělat 
nejprve nejtěžší věc. Carlos zvládl nejdříve největší 
věc a potom pro něj byl zbytek dne příjemný. Měl 
mnohem více energie a brzy začal tomuto systé-
mu učit ostatní.

Za několik měsíců nám zavolal, aby nás in-
formoval o tom, na co se nyní jako vedoucí pra-
covník nově soustřeďuje.

„Jsem díky tomu opravdu uvolněný,“ 
řekl Carlos. „Pokud mi někdo řekne: ‚Sedneš si  
se mnou, abychom si promluvili o tomto problé-
mu?‘ a já už mám svou nejhorší věc hotovou, mohu 
říct: ‚Jistě, kolik času potřebuješ? Promluvme si.‘“
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33.
Naučte se experimentovat

Nebuďte ve svých činech nesmělí a upejpaví. Celý 
život je experiment. Čím více experimentů uděláte, tím 
lépe.

Ralph Waldo Emerson

Jednou z nejčastějších stížností dnešních ve-
doucích pracovníků je, že lidé, které vedou, ne-
návidí změny, ačkoli ty jsou v tomto vysoce kon-
kurenčním prostředí podnikání neustále vyžado-
vány. Vedoucí pracovníci si rvou vlasy a potom se 
pokoušejí zajistit, aby byly změny provedeny.

Říkáme na to, že se možná zdá obtížné při-
mět lidi ke změně. Avšak zkuste možnost, že lidé 
sice nedávají přednost změně, ale milují experi-
menty.

Obchodní konzultant a novinář Dale Dauten 
si všiml: „Experimenty nikdy nedopadnou špatně. 
Pokud se o něco pokoušíte a ono se to ukáže 
jako špatná myšlenka, nikdy se vlastně nevrátíte 
zpátky tam, kde jste začali. Něco jste se naučili. 
Přinejmenším vás to přinutilo vážit si toho, co jste 
dělali dříve. Proto si myslím, že experimenty ni-
kdy nedopadnou špatně.“

To je důvod, proč ve společnostech, kde 
koučujeme, nejsou nikdy žádné změny. Naši kli-
enti neustále experimentují, aby našli to, co fun-
guje nejlépe pro zaměstnance, podnik i zákazníka. 
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Vedoucí pracovníci svým týmům jednoduše říkají: 
„Je to experiment, abychom zjistili, jestli to takto 
nebude lepší pro vás a naše zákazníky. Pokud to 
bude fungovat lépe, skvělé, budeme v tom pokra-
čovat. Pokud to nepůjde, pozměníme to nebo se 
toho zbavíme.“

Pokud takto postupujete a získáváte zpět-
nou vazbu, zjistíte, že tradiční odpor mizí, protože 
vaši zaměstnanci si opravdu užívají skvělý expe-
riment.
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34.
Komunikujte vědomě

Utápíte se v datech, ale přesto hladovíte po infor-
macích.

Ruth Stanat,
obchodní konzultantka

Komunikujte vědomě. Uvědomte si, co ostat-
ní slyší.

Warren Bennis, který je odborník na vůdcov-
ství, říká: „Dobří vůdci přinutí lidi, aby cítili, že jsou 
v ohnisku dění, a ne na jeho okraji. Každému zá-
leží na úspěchu organizace. Pokud se to děje, lidé 
jsou soustředění a jejich práce má smysl.“

Žijeme ve věku informací. Vaši lidé během 
dne využívají svou mysl kreativně a produktivně. 
Nejsou v žádné jámě a nenabírají lopatou hlínu. 
Všichni v práci komunikují.

Komunikace je dnes více než dříve naší životní 
mízou. Je to míza každé organizace. Přesto mnoho 
společností ponechává většinu komunikace (jež slou-
ží k informování všech ostatních a k jejich zahrnutí 
do procesu) na náhodě, na zdravém rozumu nebo  
na zvyklostech, které už nefungují.

Komunikace je zdrojem důvěry a úcty uvnitř 
každé organizace, proto vyložme karty na stůl tak 
často, jak je to možné.

Pokud zvýšíme povědomí o své otevřenosti, 
komunikace se zlepší. Pokud převezmeme plnou 
zodpovědnost za to, jak komunikujeme, organiza-
ce se pozvedne.




