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1 CÍLE – CO SE NAUČÍTE 

V této sekci se naučíte: 

•  O smyslu a důležitosti proaktivity; 

•  O „Kruhu vlivu“; 

•  Co to znamená být proaktivní a iniciativní na pracovišti. 

2 CO JE PROAKTIVITA 

Jste iniciativní, když přebíráte odpovědnost za svůj život a činy a nehledáte za určitých 

okolností ani u lidí výmluvy. Být odpovědný (schopný reagovat) znamená, že jste schopni 

reagovat na jakoukoli situaci. Sami se rozhodnete, co děláte v každé situaci – jaký přístup a 

postoj budete mít. Vaše chování je funkcí vašich rozhodnutí, nikoli vašich podmínek. 

Na druhou stranu jsou reaktivní lidé ovlivněni jejich fyzickým prostředím (například pokud 

prší, mají špatnou náladu) a sociálním prostředím (například pokud je ostatní chválí, cítí se 

dobře, pokud je kritizují, stávají se obrannými). Zatímco proaktivní lidé jsou vedeni 

internalizovanými hodnotami a nenechávají se ovládat prostředím, reaktivní lidé jsou vedeni 

pocity, okolnostmi, podmínkami a jejich prostředím. 
 

Nejjednodušším vysvětlením proaktivity je schopnost dělat věci dříve, než je budete 

potřebovat (například: pravidelně opravujete auto, než se porouchá). Pokud budete 

reagovat na situace a lidi tak, jak si vyberete, pokud budete dělat věci včas a z vlastní 

iniciativy, zažijete větší klid a spokojenost. 

 

 

CVIČENÍ 

Přemýšlejte, kdy jste byli negativně ovlivněni vaším prostředím (okolnostmi nebo lidmi). 

Mohli byste reagovat jinak?    
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2.1 Pět klíčových chování demonstrující proaktivitu 

Existují jednoduché tipy (5 P), které ukazují proaktivnější chování: 

● Předvídání – Proaktivní lidé se učí předvídat výzvy a události a zřídka je překvapí. Učí se, 

jak věci fungují; hledají vzorce a rutiny i každodenní postupy. Neočekávají, že minulé 

zkušenosti budou prediktory budoucnosti, používají kreativitu a logiku. 

● Prevence – Proaktivní lidé předvídají potenciální překážky, které ostatní považují za 

nevyhnutelné, a hledají způsoby, jak je překonat, než se stanou ohromnými problémy. 
● Plánování – Proaktivní lidé předpovídají dlouhodobé důsledky a plánují, co mohou udělat 

dnes, aby zajistili úspěch zítra. 

● Zapojení se – Proaktivní lidé se zapojí do hledání řešení. Nereagují jen na jednání jiných 

lidí, ale jsou také angažovaní, iniciativní a přispívají. 

● Provedení – Proaktivní lidé přijímají včasná a účinná opatření a neodkládají. Za svá 

rozhodnutí nesou odpovědnost. 

 

2.2 Převzetí iniciativy 

Převzít iniciativu znamená, že máte pravomoc nebo příležitost jednat nebo převzít kontrolu 

dříve než ostatní. Je v lidské přirozenosti jednat, a ne podle toho, jak se má jednat. Nejen, že 

máte schopnost zvolit si reakci na určité okolnosti, ale také schopnost vytvářet okolnosti. 

Být iniciativní znamená, že uznáváte svou odpovědnost za to, aby se věci staly. 

Mezi jednotlivci, kteří projevují iniciativu, a těmi, kteří tak nečiní, je obrovský rozdíl. Chcete-

li osobně a profesionálně růst a rozvíjet nové dovednosti, musíte být iniciativní – musíte si 

dát zodpovědnost jednat a nečekat, až vás někdo nebo něco jiného odvede od stagnace. 

 

 

CVIČENÍ  

Zamyslete se nad svým vzděláním (vaše poslední formální nebo neformální vzdělání). Převzali 

jste iniciativu při výběru školy/ kurzu na základě vašich preference a cílů nebo vám to 

„vnucovali“ rodiče a jiní lidé, blízkost domova nebo jiné okolnosti? 
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3 SOUSTŘEDENÍ SE NA SPRÁVNÉ VĚCI: KRUHY VLIVU  

Svůj stupeň proaktivity si můžete lépe uvědomit tím, že se podíváte na to, kam soustředíte 

svůj čas a energii. Každý má jiné obavy: vaše zdraví, vaše děti, výzvy v práci, konflikty ve 

světě, životní prostředí ... Rozdělme věci na seznamu vašich obav do dvou kategorií: 

 

● Kruh zájmu – Všechny věci ve vašem životě (osobně i profesně), které se vás týkají, ale 

nemůžete s nimi nic dělat a nemáte nad nimi žádnou kontrolu (názory a rozhodnutí jiných 

lidí, počasí, doprava, cena plynu ...). 

● Kruh vlivu – Všechny věci ve vašem životě (osobně i profesně), nad kterými máte 

absolutní kontrolu a můžete s nimi něco udělat(váš postoj, chování a činy, věci, které říkáte 

...). 

Kam soustředíte většinu svého času a energie v kruhu zájmu nebo v kruhu vlivu?  

 

 

PROAKTIVNÍ ZAMĚŘENÍ – Svou energii soustředíte do kruhu vlivu tím, že pracujete na 

věcech, které můžete ovlivnit. Tím, že budete na sobě pracovat a nebudete se starat o 

podmínky, můžete tyto podmínky ovlivnit. Pozitivní energie rozšiřuje Kruh vlivu: 

 

Kruh zájmu 
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REAKTIVNÍ ZAMĚŘENÍ – Svou energii soustředíte do kruhu zájmu a zmocníte věci v kruhu, 

aby vás ovládly. Nepřijímáte iniciativu k prosazení pozitivní změny. Negativní energie snižuje 

kruh vlivu: 

 

 

 

3.1 Jak rozšířit Kruh vlivu?   

Chcete-li rozšířit svůj kruh vlivu, musíte se zavázat k provádění malých důsledných akcí ve 

svém kruhu vlivu. Vaše soustředění a energie musí jít na věci ve vašem životě, které můžete 

ovládat a ovlivňovat, a od věcí ve vašem životě, kde nemáte žádnou kontrolu. Chcete-li 

provést tento posun a trvalé změny v chování, musíte: 

Kruh zájmu 
 

    Kruh vlivu 

Kruh vlivu 
 

Kruh zájmu 
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● Buďte otevřeni změnám – Když se snažíte realizovat své cíle a předsevzetí, musíte si 

být vědomi toho, že ve vašem životě je potřeba změna, a být otevřený změnám. 

●  Mějte záměr – Chcete-li provést trvalé změny chování, musíte mít při svých 

činnostech záměr. 

●  Uvědomte si svůj vlastní vnitřní rozhovor – Musíte použít proaktivní jazyk ke 

zvýšení svého potenciálu a možností (například: „Vybírám si“ místo „Nemohu“; 

„Podívejme se na alternativy“ místo „Neexistuje nic, co může udělat"). 

● Mějte jasné osobní a profesní cíle – Nedostatečné znalosti svých cílů mohou být 

velkou výzvou, které je třeba čelit, když se jich snažíte dosáhnout. Než začnete, 

musíte si dát čas a vzdělávat se v procesu. 

●  Vypořádejte se s neúspěchy – Nemůžete si dovolit vzdát se po jednom nebo dvou 

neúspěších, když se snažíte zlepšit. Pozitivní změna bez chyb a námahy neexistuje. 

Neměli byste se zabývat neúspěchy. Při postupu byste měli odměňovat svá malá 

vítězství. 

 

CVIČENÍ 

Pomyslete na zkušenost, se kterou se v blízké budoucnosti setkáte, kde byste se na základě 

této zkušenosti chovali reaktivně. Zkontrolujte situaci a přemýšlejte, jak byste mohli 

proaktivně reagovat. Představte si zážitek s proaktivní odpovědí ve své mysli.    

 
 
 
 

4 PROAKTIVITA NA PRACOVIŠTI 

Proaktivní zaměstnanci jsou na pracovišti velmi oceňovaní. Proaktivní zaměstnanci mají 

schopnost kontrolovat situaci tak, že způsobí, že se věci stanou, místo aby čekali na 

odpověď, až se věci stanou. Proaktivní zaměstnanci jsou schopni aktivně se angažovat místo 

pasivního pozorování. 

Organizace mohou být proaktivní. Mohou kombinovat kreativitu a vynalézavost jednotlivých 

proaktivních zaměstnanců a vytvářet proaktivní organizační kulturu. Organizace nemusí být 

vydána na milost a nemilost prostředí a okolnostem, ale může převzít iniciativu k dosažení 

svého stanoveného poslání a sdílených hodnot zúčastněných zaměstnanců. 
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4.1 Proaktivní sada dovedností 

Být proaktivní zahrnuje kompletní soubor kognitivních a behaviorálních dovedností. 

Můžeme identifikovat šest základních složek proaktivních dovedností. Proaktivita 

spočívá ve schopnosti kombinovat je všechny dohromady: 

1. Pochopení celkového obrazu – Schopnost využívat široké obchodní prozíravosti a 

vytvářet ucelený pohled na profesionální prostředí. 

2. Situační povědomí – Schopnost zlepšit porozumění současným okolnostem. 

3. Zaměření na budoucnost – Schopnost vytvořit jasnou vizi s požadovanými výsledky a 

potřebnými akcemi. 

4. Strategická prognóza – Schopnost předvídat příležitosti, výzvy a výsledky. 

5. Úmyslné jednání – schopnost jednat včas a uvážlivě k dosažení stanovených cílů. 

6. Sebehodnocení – Schopnost přistupovat k vašemu chování a výsledkům a provádět 

vhodné úpravy. 

 

 

 

 

Velký obraz 
porozumění 

 Sebehodnocení 

Zaměřená      
Akce 

Strategická 
Předvídavost 

Budoucí 
Zaměření 

 Situační 
Uvědomení  

PROAKTIVNÍ  
SADA 
DOVEDNOSTÍ 
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4.2 Jak zlepšit svou iniciativu a proaktivitu  

Pokud budete na pracovišti proaktivnější, zvýší se vaše šance na dosažení stanovených cílů a 

budete se svou kariérou spokojenější. Kromě toho, že jste si vědomi jednání ve svém kruhu 

vlivu, existují i jiné jednoduché způsoby, jak vyniknout při práci proaktivněji: 

 

● Vytvořte kariérní plán – Jasné kariérní cíle vám mohou pomoci získat sebevědomí abyste 

v práci převzali větší iniciativu a lépe rozpoznali příležitosti pro rozvoj dovedností a úspěchy. 

● Rozvíjejte týmovou mentalitu – Když se budete vidět spíše jako člen týmu než jako 

jednotlivec, ukážete ostatním, že vaše cíle a iniciativy nejsou motivovány pouze osobním 

úspěchem. 

● Buďte připraveni na příležitosti – Výzvy a příležitosti vám mohou přijít nečekaně a musíte 

být připraveni na jejich úspěšné zvládnutí. 

● Sdílejte nápady na vylepšení – Pokud jste dobře připraveni a jste si vědomi své práce, 

pravděpodobně přijdete s nápady, jak ji vylepšit. Měli byste se účastnit diskusí a sdílet své 

představy o možných vylepšeních. 

● Požádejte o zpětnou vazbu – Nečekejte, až vám váš šéf dá posudek nebo kritiku, ale 

iniciativně se zeptejte na jednoduchou otázku „Co mohu udělat, abych se zlepšil?“. Aktivně 

hledejte informace o tom, jak se ve své práci zlepšit. 

● Síť – spojte se s lidmi z různých oddělení. Sítě vám poskytnou větší viditelnost a 

příležitosti. 

● Buďte organizovaní – Když jste organizovaní, můžete lépe řídit čas a úkoly, abyste dosáhli 

cílů. Když budete mít pořádek, budete také jistější a méně vystresovaní. Tímto způsobem 

jste otevřenější rozpoznávat nové příležitosti. 

● Následná opatření – Pokud budete mít ve zvyku sledovat věci (e-maily, pozvánky) a lidi 

(spolupracovníky, zákazníky), budete informováni a budete více informováni o budoucích 

příležitostech. 

● Růst na vašem pracovišti – je důležité, aby vaše práce byla zajímavá a naplňující a aby 

nabízela příležitosti k růstu. Díky tomu, že jste proaktivní, jste schopni tyto příležitosti lépe 

využít. 
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CVIČENÍ 

Přemýšlejte o svých kariérních cílech a připravte si svůj osobní kariérní plán. Když se ucházíte 

o zaměstnaní, přemýšlejte o tom, jak může pracovní pozice přispět k vašim kariérním cílům a 

jaké iniciativy můžete na pracovišti podniknout, abyste vylepšili svůj plán 

 

 

4.3 Tvoření závazku 

Nejsilnějším projevem proaktivity je přijímání závazků vůči sobě a ostatním, stejně jako vaše 

integrita vůči těmto závazkům. 

Ukážete odhodlání na svém pracovišti tím, že přinesete pozitivní energii a iniciativu, která se 

projeví dobrou spoluprací a dobře odvedenou prací. Jak můžete prokázat závazek: 

• Být profesionálem – jste přesní a připravení, respektujete majetek a zásady společnosti 

a respektujete styl oblékání, pravidla kanceláře a spolupracovníky. Ukážete odhodlání 

tím, že poskytujete další služby, pomáháte dalším spolupracovníkům, pracujete v 

případě potřeby navíc. 

•  Zákazníci jsou na prvním místě – usilujete o spokojenost zákazníků, vždy musíte mít na 

paměti, že vaše práce může přímo nebo nepřímo ovlivnit zákazníky. 

• Být týmovým hráčem – přispíváte a navrhujete řešení v týmových úkolech. Dobře 

spolupracujete se spolupracovníky a v případě potřeby převezmete vedoucí úlohu v 

týmu. 

• Být vysoce motivovaní – Udržujete motivaci sebe a spolupracovníků, abyste pracovali 

dobře. Povzbuzujete ostatní, aby usilovali o dokonalost. 

• Rovnováha – Procvičování zdravé rovnováhy mezi osobním životem a prací ukazuje 

závazek k vašemu blahobytu i podnikání. 
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5 ZÁVĚŘ 

Být proaktivní neznamená, že jste agresivní a dotěrní, nebo něco děláte dříve, než to udělá 

někdo jiný. Být proaktivní znamená, že jste si vědomi své odpovědnosti a schopnosti zvolit 

si, jak budete v určitých situacích jednat. Jste schopni reagovat pozitivně. 

 

Když se rozhodnete přesunout své zaměření z reaktivního na proaktivní chování, vyberete si 

své akce. Musíte si však být vědomi, když si můžete svobodně zvolit své činy; nemůžete 

svobodně zvolit důsledky těchto akcí. Můžete se například rozhodnout se zákazníkem 

zacházet dobře, ale stále se nemůžete rozhodnout, zda si zákazník koupí váš produkt či 

nikoli. 

 

Budou chvíle, kdy vaše akce, i když jsou pozitivní, povedou k následkům, které nebudete 

chtít nebo mít rádi – to jsou chyby. Musíte si uvědomit, že všechny vaše minulé chyby jsou v 

kruhu zájmu; už nad nimi nemáte žádnou moc. Proaktivním přístupem k chybám je 

okamžitě je uznat, opravit a poučit se z nich. Tímto způsobem nad vámi nebudou mít 

žádnou moc, místo toho budete znovu zmocněni. Takto proměníte neúspěch v úspěch. 
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