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Komunikace je úspěšné sdělení informace někomu jinému. On či ona si to
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přeberou, nějak zareagují, já reakci přijmu a porovnám s tím, co jsem chtěl
sdělit. Podle výsledku pak komunikaci opakuji anebo považuji za uzavřenou.
Nic víc v tom není. To přece známe všichni.
Je zarážející, kolik času a energie je přesto věnováno aktivitám, které ve
skutečnosti komunikací nejsou. Prototypem je email. Kolikrát jsme na otázku,
zda je to probrané, slyšeli odpověď: "Jasně, poslal jsem to emailem." Mám
dojem, že právě elektronická média přinesla oblíbené spojení "odkomunikoval
V holdingu Kuboušek ( www.kubousek.cz ) se
jsem to" (asi příbuzné slovo k "odrovnal"). Ale co druhá strana?!
věnujeme společně s jeho vedením a jednotlivými
Další velký kus energie je věnován jakési pseudokomunikaci, kdy skutečné
manažery implementaci projektového řízení.
motivy komunikace zůstávají skryty anebo v nejlepším případě jsou jaksi "pod
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FIRMU 21. století jsme nakousli v minulém bulletinu a je hlavním tématem
i tohoto vydání. Ke skutečnému leadershipu a chytré práci s talenty dnes
přidáme zdravou firemní kulturu a praktický management procesů.

• Mělo by se… (s tím něco dělat, jistě, ovšem někdo jiný než já)
• Nemohu… (nechci vám totiž říct, že nechci)
• Musím… (nechci vám pro změnu říct, že chci)
• Stejně zase všichni… (řeknou, udělají totéž, a já to nebudu
ani zkoušet, natož měnit)
• To nemá cenu, to nebude fungovat… (a kdyby to náhodou
fungovalo, tak špatně)

téma

www.sanek.cz | sanek@sanek.cz

Komunikujme.
Firma 21. století: Zdravá
kultura A k věci!
a praktické procesy
Kultura firem v jednadvacátém století se pomalu, ale jistě mění. Mnozí manažeři se však stále
důsledně soustředí na reportování znamenitých
výsledků – ať je realita jakákoli. Mnozí často nečiní potřebná rozhodnutí v souladu se zásadou
„kdo nic nedělá, nic nezkazí“. O to více a hlasitěji se pak probírají chyby a nedostatky „těch
jiných“, což ale k lepším výsledkům nevede.
Síla firmy začíná uvnitř – v její zdravé kultuře. Co je silné uvnitř, tak funguje i navenek.
Do běžného firemního života je třeba vrátit
vzájemnou důvěru, sounáležitost, úctu. Otevřená komunikace a práce se zpětnou vazbou
se musí přesunout od propagačních pojmů
do každodenního života. Nadšení a kreativita
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