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Společnost Google na základě svého 

průzkumu, zvaném Aristoteles, 

identifikovala psychologické bezpečí 

jako základní stavební kámen jejich 

nejúspěšnějších týmů. Psychologické 

bezpečí je jistota, důvěra, že je 

bezpečné v daném prostředí riskovat..

Když zaměstnanci cítí, že se mohou 

svobodně vyjádřit, bez obav z 

neúspěchu nebo trestu, je na vysoké 

úrovni. Funguje to však jako stavění 

věže z karet: není snadné ji postavit a 

lze ji zničit jediným tahem, a to i 

nevědomky.. A toto v Tomášově 

případové studii chybí.
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Situace 

Hlavní problém

https://www.develor.cz/wp-content/uploads/2021/06/5-Treti-vyzva-Lidra-cestujiciho-casem-Nikdo-nechce-riskovat.pdf


V nejistém, rychle se měnícím a složitém pracovním prostředí je 

psychické bezpečí ještě důležitější, protože ho tyto faktory významně 

ovlivňují.  

Manažeři mohou často pozorovat negativní důsledky nedostatku 

psychického bezpečí ve svém týmu: 

● lidé nepřicházejí s inovativními nápady nebo iniciativami

● lidé se neptají před ostatními, i když si nejsou jisti nebo nemají 

dostatečné kompetence

● lidé se brání tichem

Pokud taková situace nastane nejen v týmu, ale v celé firmě, říkáme 

tomu organizační ticho.

V takových firmách nejenže chybí inovace, ale dochází

k zakrývání svých vlastních chyb, i chyb kolegů. Neupozorňuje se na 

nebezpečné situace, které málem nastaly. Dokonce se nemluví ani

o menších chybách či nehodách, aby se předešlo obvinění či postihům, 

následkem čehož se vytváří velmi riziková kultura.

Pokud říkáte, že za vámi lidé nikdy nepřicházejí s nápady, iniciativami či 

nemají zájem polemizovat, zvažte (ne)dostatek psychologického 

bezpečí ještě předtím, než je obviníte z nedostatku inovativnosti. I když se 

to může zdát zpočátku nepříjemné, zvažte své chování a reakce.
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Odhalte příčinu, začněte u sebe a 

otevřete diskusi.

Krokem číslo jedna je rozpoznání problému - že komunikace je 

méně otevřená, členové týmu se stávají uzavřenější a váhají s 

řešením problémů.

Jako manažeři můžeme mít pocit, že musíme být neochvějnou oporou, 

osobou, která ví všechno. Možná máme pocit, že pokud nebudeme 

projevovat sílu a sebedůvěru i v nejistých dobách, lidé nám nebudou 

důvěřovat a nebudou nás respektovat. Ale je to přesně naopak. Chceme-

li zvýšit pocit bezpečí, musíme si jasně a otevřeně přiznat své limity a ptát 

se o pomoc nebo nápady.

Používejte věty jako např .:

"Možná jsem něco přehlédl. Potřeboval bych slyšet tvůj názor."

"V této funkci jsem teprve krátce.  Jak to vidíš ty?"

"Nejsem v této oblasti odborník, potřeboval bych tvoji radu."

"Nejsem si jistý, jestli jsem zvážil všechny aspekty, jaké bys zvážil ty?"

Dalším krokem je jít příkladem, pokud jde o čestnost a zranitelnost. 

Znamená to, že lídr musí otevřeně řešit své obavy a starosti a sdílet 

je.

Nakonec nezapomeňte, že psychické bezpečí se vhodnými reakcemi na 

nevhodné chování a porušování pravidel spíše zvyšuje než snižuje. Měli 

byste stanovit jasná pravidla, sankcionovat jejich porušení a vést 

transparentní dialog o tom, co se stalo. 4

Doporučení

pro lídry



Staňte se důvěryhodným poradcem a 

poskytněte vhodné fórum na podporu 

dialogu.

Zástupci HR si mohou všímat nedostatečného bezpečí v týmu nebo ve 

firmě a upozornit manažery (včetně top managementu) nebo je 

vzdělávat o důležitosti tohoto aspektu. Kromě toho by měli jít příkladem 

a pravidelně informovat o tom, jak takovou kulturu budovat.

Rutiny v organizaci musí být nastaveny tak, aby podporovaly 

vytváření a dodržování bezpečnosti. Zde je pár skvělých nástrojů, 

které v tom pomáhají:

● Cílená analýza událostí

● Schůzky ke sdílení ověřených postupů

● Fokusní skupiny

● Setkání zaměřená na nehody, které se málem staly

Je důležité, aby se lidé setkávali a otevřeně diskutovali o svých názorech 

nebo chybách, aniž by se obviňovali, sankcionovali nebo zesměšňovali. 

Tyto postupy jsou velmi účinné i v oblasti BOZP a mohou přinést 

skutečnou hodnotu i do jiných pracovních odvětví.  

HR oddělení musí jít ostatním příkladem a ukázat, že mluvit o 

obavách je přirozené, úsilí se oceňuje a úspěch se slaví. 
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Doporučení 

pro HR



Tento jedinečný program přistupuje k odvaze lídra jako k 

dovednosti, kterou je možné rozvíjet. Formuje postoj a zvyšuje 

povědomí účastníků o strachu. Poskytuje praktické nástroje, jak 

prokázat kuráž a pomoci ostatním, aby se nebáli ve svém životě 

více riskovat.

Odvaha však není kompetence jediného rozměru. Její složitost je 

dobře popsána v našem modelu Osmiúhelníku kuráže lídra ©. 

Model pomáhá vizualizovat oblasti, ve kterých se může odvaha 

lídra projevit. Zároveň jde o vynikající a praktický nástroj 

sebehodnocení. Díky osmiúhelníku kuráže lídra účastníci porozumí 

aktivitám v jednotlivých oblastech, ve kterých mohou odvahu v 

roli lídra prokázat.

Náš program přistupuje k psychologickému bezpečí jako k 

základnímu předpokladu kultury, kde můžeme experimentovat a 

učit se. Bez těchto dvou faktorů si dnes rozvoj (či v mnoha 

případech dokonce přežití) lze jen těžko představit.

Účastníci se naučí, jak budovat psychologické bezpečí z pozice 

manažerů různých týmů. Náš model psychologického bezpečí 

představujeme pomocí struktury ve třech krocích: od nastavení 

atmosféry až po vhodnou reakci manažera na pozitivní projevy i 

porušování.

Účastníci si odnesou praktické nástroje, techniky a postupy, které 

jim pomohou budovat bezpečné prostředí v týmu.
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Jak může v této situaci

pomoct DEVELOR

Zjistěte více

o TRÉNINKU
PSYCHO-
LOGICKÉ 
BEZPEČÍ

Zjistěte více

o TRÉNINKU
ROZVÍJÍME 

KURÁŽ LÍDRA

https://www.develor.cz/big-topics/psychologicke-bezpeci/#/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.cz/big-topics/rozvijime-kuraz-lidra/#/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl


7

Jak může v této situaci

pomoct DEVELOR

Zeptejte se na

TRÉNINK 

LEADERSHIP 

BEZPEČ-
NOSTI

Psychologické bezpečí hraje významnou roli i při BOZP. Většina 

porušení bezpečnosti je důsledkem toho, že se lidé bojí ze strachu 

z trestu hlásit své vlastní chyby, omyly či nehody, které se téměř 

staly. Nenahlásí ani ohrožující chování ostatních, protože mají 

pocit, že by to bylo vnímáno jako obviňování a vedlo by to k 

potrestání jejich kolegů a přátel. V prostředí, kde je 

psychologické bezpečí na vysoké úrovni a kde panuje kultura 

bez obviňování, podobné situace můžeme vnímat zcela odlišně.

Na našem tréninku Leadership bezpečnosti manažeři 

přezkoumají svou roli ve vztahu k BOZP z různých úhlů pohledu. 

Cílem tohoto interaktivního programu je nastolit vzorový příklad 

lídra, jeho odpovědnosti a vytváření vhodné pracovní atmosféry. 

Namísto prohlubování kultury obviňování se zaměřuje na kulturu 

předcházení problémům.

Účastníci se seznámí s praktickými metodami komunikace a 

zpětné vazby na konstruktivní partnerské úrovni, které mohou 

okamžitě využít k prevenci nehod a na vyvození závěrů s cílem 

zlepšit situaci. Skutečné případy používané během školení ilustrují,  

jak mohou různé aspekty nedodržování bezpečnostních předpisů 

vést až ke smrtelné nehodě.

https://www.develor.cz/big-topics/leadership-bezpecnosti/#/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl


Kontaktujte nás 

a pomozte svému 

týmu uspět!
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Více vědět.

Lépe trénovat.

Neustále růst.

Sledujte nás na LinkedIn 

a Facebooku.

Připojte se k mezinárodní 

komunitě na našich akcích.

https://www.develor.cz/cestovatelcasem#contact
http://www.develor.cz/udalosti/?utm_source=campaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
http://www.linkedin.com/company/develor-czech
https://www.facebook.com/DevelorCzech
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