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Dobrý den, 

Nachystali jsme pro vás Datový obraz vaší firmy - závěrečnou zprávu se 

souhrnnými výsledky hlasování za všechny tři epizody našeho seriálu ATAIRU 

LEADERSHIP TV. Oproti zobrazování výsledků v živém vysílání teď můžete 

porovnat, jak hlasovali ve všech důležitých anketách lidé z vaší firmy ve srovnání 

se všemi účastníky.

Hlasování ATAIRU LEADERSHIP TV představilo největší živý datový výzkum o 

českém businessu. Věříme, že pro vás budou jeho výsledky užitečné.

Radka Dohnalová a Petr Havlíček

ATAIRU

VÍTEJTE V DATOVÉM OBRAZE



POWERED BY COLOURS OF DATA

POWERED BY COLOURS OF DATA

POWERED BY COLOURS OF DATA

DATA Z PRVNÍ EPIZODY

#JASNOST #Prioritizace #NotToDo

Organizace často nemají jasně a srozumitelně definované svoje strategické

směřování. A pokud už nějaký strategický dokument mají, ne vždy se jim daří

„propsat“ ho do všech vrstev firmy a sladit jednotlivé části mezi sebou.

Pak může být těžké přestat věnovat energii projektům, které nejsou

z pohledu strategického směřování tak relevantní.

PŘÍLIŠ MNOHO ZAJÍCŮ: 
PLÍŽIVÁ SMRT
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Jak to vypadá, když vaše firma „honí příliš mnoho zajíců“ 
(vyberte všechny platné):

 Jak jasno máte ve strategickém směřování vaší firmy?
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Co vám brání zabíjet projekty?

Na co by se vaše firma měla zaměřit jako první, abyste 

měli větší jasno ve strategickém směřování 

(vyberte jednu z možností):



POWERED BY COLOURS OF DATA

POWERED BY COLOURS OF DATA

Z TOXI NA „ToChci“ 
PROSTŘEDÍ

POWERED BY COLOURS OF DATA

DATA Z DRUHÉ EPIZODY

#PSYCHOLOGICKÉBEZPEČÍ #ZPĚTNÁVAZBA #NEBÁTSECHYB

Na cestě ke zdravému prostředí psychologického bezpečí stojí řada

překážek. Pro organizace může být těžké rozpoznat, jak velký problém

mají před sebou a kde začít s jeho řešením. V prostředí s nízkou mírou

psychologického bezpečí se navíc lidé bojí ozvat, a tak vlastně ani

nevysílají signály, že je něco špatně. Přitom právě díky silnému pocitu

psychologického bezpečí se mohou lidé cítit spokojení a motivovaní.
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Jak profesně náročné byly poslední dva roky?
Jak unavení jste se cítili za poslední měsíce?

Jak vnímáte úroveň psychologického bezpečí:



8

Dotazník na psychologické bezpečí.

 Se kterým z nabízených aspektů budete chtít začít adresovat 

psychologické bezpečí ve vašem týmu nebo firmě? 

(vyberte jednu z možností)

V mém týmu 

a před mým 

šéfem můžu 

vždy bez obav 

vyslovit jiný 

názor nebo 

nesouhlas.

Nebojím se 

dávat zcela 

otevřenou 

konstruktivní 

zpětnou vazbu 

svému 

nadřízenému 

a kolegům.

V našem týmu 

můžeme 

bez jakýchkoliv 

problémů 

adresovat 

nepříjemná témata 

a otevřeně 

diskutovat o jejich 

řešení.

Když udělám 

chybu, nikdo mě 

neobviňuje, 

ani se po mně 

nevozí. Naopak 

hledáme, jak se 

z chyby poučit.

Nebojím se říct si 

o pomoc, 

obzvláště 

v situacích, 

kdy by ostatní 

mohli mít dojem, 

že na to nemám.

Cítím od svého 

nadřízeného 

a svého týmu 

respekt k mé 

osobě, k mým 

potřebám, 

a ke způsobu, 

jakým pracuji.

V našem týmu 

se můžeme 

pouštět do 

experimentů 

a inovací beze 

strachu 

z případného 

neúspěchu.



POWERED BY COLOURS OF DATA

KDYŽ LÍDŘI SAMI 
NESTAČÍ...

POWERED BY COLOURS OF DATA

DATA Z TŘETÍ EPIZODY

#EMPOWERMENT #STOPALIBISMU #ODPOVĚDNOST

Empowerment, neboli zplnomocňování. Často mu brání fakt, že lídři 

nejsou vždy připravení „pustit“ odpovědnost dolů do nižších úrovní 

organizace. A zároveň ne vždy jsou jejich lidé připravení odpovědnost 

přijmout. Typickým symptomem je pak alibismus. A přitom 

máloco dokáže zvýšit adaptivitu a rychlost inovací než nezávislé 

rozhodování na řadě míst současně.
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Jak vnímáte míru vašich rozhodovacích pravomocí 
(v rámci vaší pozice):

Co vám brání postupovat odpovědnost a s tím spojené 

rozhodování na lidi v týmu? (Vyberte každou z vhodných možností)
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Která z dnešních doporučení vyzkoušíte nejdříve? 

(Vyberte každou z vhodných možností)



Radka Dohnalová

radka.dohnalova@atairu.com

Petr Havlíček

petr.havlicek@atairu.com

ATAIRU 
LEADERSHIP

@AtairuAuthenticLeadership

@ATAIRU

@weareatairu

www.atairu.com


