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S tímto čtyřkrokovým přístupem dosáhnete efektivního vedení 
Pokud jste ve vedoucí pozici, závisí jak množství, tak kvalita vašeho 

pracovního výkonu na vašem týmu a následně na vašich dovednostech jako 

vůdce. Naštěstí lze tyto dovednosti rozvíjet. Stačí se naučit klíče k efektivnímu 

vedení a procvičovat je. 

Stát se efektivním vůdcem rozhodně není úkol přes noc, ale na čem 

skutečně záleží, je důslednost procesu. Dobrým výchozím bodem je použití 

následujících čtyř kroků k tomu, abyste se stali efektivními vůdci. 

Jakmile si osvojíte tento přístup, budete více než schopni jít po jakýchkoli 

vůdčích rolích, po kterých toužíte. 

Čtyřstupňový přístup k efektivnímu vedení. 
1. Věřte ve vizi. Znát vizi týmu a skutečně v něj věřit je možná 

nejdůležitějším krokem k tomu, abyste se stali účinným vůdcem. Na konci 

dne znamená vedení týmu vzbudit důvěru členů vašeho týmu. A nejlepší 

způsob, jak to udělat, je dokázat jim, že ve vizi věříte. 

• Nejprve byste měli dobře porozumět tomu, co je vize, a určit, zda je to 

něco, čeho můžete dosáhnout. Dále využijte každou šanci, abyste tuto 

vizi „prodali“ týmu. Ukažte jim, že tím žijete a dýcháte to, a nakonec si 

uvědomí, že je něčeho, čeho se mohou chytit. 

2. Buďte dobrým stavitelem týmu. Jako vůdce budete potřebovat podporu 

svého týmu. Při výběru členů týmu hledejte lidi, kteří vizi rozumějí a 

podporují ji. Poté identifikujte ty, kteří odpovídají rolím, které mají plnit. 

• Buďte opatrní při výběru týmu na základě zásluh, nikoli emocí. 

Někdy, když lidé uznají, že jste jim dali příležitost na základě 

emocionální pozice, využijí každou šanci, kterou dostanou, aby hráli na 

vaše emoce pro laskavost. Chcete členy týmu, kteří vědí, že dostali 

příležitost na základě zásluh. 
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3. Buďte dobrým vyjednavačem. Jakmile se vám podaří získat důvěru členů 

vašeho týmu, dalším krokem je osvojení si vyjednávacích dovedností. Jako 

vůdce to znamená nejen vyjednávat s týmem, aby bylo dosaženo nejlepších 

výsledků, ale také uspět na externích jednáních v nejlepším zájmu vaší 

jednotky. 

• Jednejte spravedlivě, aby vám ostatní nadále věřili. 

• Chytře vyjednávejte o blahu vaší jednotky. 

4. Buďte dobrým delegátem. Identifikace ideálního týmu je sama o sobě 

úspěchem, protože víte, že osoby, které jste vybrali, jsou schopni vynikat v 

zadaných úkolech. Nyní je na vás, abyste úkoly zadávali efektivně. Stát se 

dobrým delegátorem bude zahrnovat následující aktivity: 

• Studium silných stránek každého týmového hráče, abyste mohli 

efektivně sladit úkoly se sadou dovedností. 

• Analýza možností potenciálního úspěchu vašeho týmu, abyste mohli při 

přidělování odpovědnosti udělat moudré rozhodnutí. 

Stát se efektivním vůdcem je úspěch, na který budete nepochybně hrdí. 

Máte na to, abyste získali titul vynikajícího vůdce. Použitím tohoto pokynu 

budete moci zostřit své vůdčí schopnosti a dokázat, proč jste nejlepší osobou 

pro jakoukoli vedoucí pozici. 

§§§ 

Jste připraveni posunout svou kariéru a růst vedení na vyšší trajektorii? Potřebujete více 

zrychlení, abyste se dostali na další úroveň svého profesního rozvoje? Máte na výběr ... 

Můžete to udělat pomalu, udělat to sami, hádat, křídlo, doufat, dělat to, co jste vždy 

udělali PŘED zásahem CoVID-19 (nebude to fungovat) ...NEBO to můžete udělat rychle 

pomocí osvědčených technik a přístupů s Programy virtuálního mentoringu Career 

Excelerator od EPIC Koučování výsledků. Další informace najdete na 

www.epicresultscoaching.com. 
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