
Líder cestujúci 
časom zvláda 
vystresovaný 
a mentálne 
vyčerpaný tím



2

V prvej výzve stojí Líder cestujúci  v čase 

(tu) pred náročnou úlohou – 

vysporiadať sa s fyzickým a psychickým 

vyčerpaním a únavou tímu a vplyvmi 

tohto stavu na pracovný výkon tímu.

K podobným stavom únavy či priam vyhorenia dochádzalo aj v 

minulosti, príčiny však poväčšine súviseli s pracoviskom alebo  

manažérom... Teraz je to však iné. Spomínané symptómy spôsobuje 

strach, neistota, nutnosť nevychádzať z domu a izolovanosť, zapríčinené 

pandémiou infekcie COVID-19. Tieto okolnosti sú mimo kompetencií 

manažéra, môže s nimi urobiť len veľmi málo. 

Aké sú signály, ktoré môžu napovedať vyčerpanosť:

● rastúci počet absencií na pracovisku a práceneschopnosti,

● sťažnosti,

● pesimizmus,

● pasivita na poradách,

● rastúci výskyt chýb,

● nedbalosť, menej nových nápadov a iniciatív.

Situácia
Hlavné problémy

https://www.develor.sk/wp-content/uploads/2021/05/1-Prva-vyzva-Lidra-cestujuceho-casom.pdf


Každý jednotlivec je zasiahnutý iným 

spôsobom a vyžaduje si iný prístup.

Napriek tomu, že pandemické okolnosti postihujú všetkých, na každého 

človeka vplývajú inak. Psychická a fyzická pohoda a zdravie ľudí je 

citlivá téma. Vyžaduje si pozornosť a empatiu.

Lídrovi cestujúcemu v čase – a každému lídrovi v podobnej situácii – 

odporúčame častejšie sa stretávať s kolegami medzi štyrmi očami, aby 

mal prehľad o psychickej pohode a duševnom zdraví každého 

jednotlivca.

Častokrát stačí, ak ľudia vnímajú, že im venujete pozornosť a počúvate 

ich. Pomáha im to, aby sa necítili so svojimi problémami sami.

V rozhovoroch s nimi klaďte nasledujúce otázky:

● Ako sa máš? Ako sa cítiš?

● Aké máš problémy?

● Aké riešenia si predstavuješ?

● Ako ti môžem pomôcť?

Na rozhovor, on-line alebo osobný, vyčleňte dostatok času a veďte ho v 

pokojnej atmosfére. Rozhovor by nemalo nič vyrušovať. Majte dostatok 

času a využívajte aj ticho, aby ste človeka povzbudili hovoriť. Niekomu 

trvá dlhšie, kým sa otvorí o svojich problémoch.
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Odporúčania
pre lídrov



Systémové riešenia aj okamžité kroky.

Aj pre oddelenie HR je kľúčové sústrediť sa na mentálne a emocionálne 

zdravie zamestnancov. Jedným z riešení je pripraviť nový alebo vylepšiť 

existujúci firemný program na podporu zdravia. V závislosti od veľkosti 

firmy a rozpočtu môže program zahŕňať psychologickú podporu, 

zdravotné služby, iniciatívy pre šport a fitness, kampane za zdravú výživu, 

hodiny meditácie alebo jogy, či pružnú pracovnú dobu pre rodičov s 

deťmi.

Akú priamu a okamžitú podporu môžete lídrovi poskytnúť v tejto situácii?

● Pomôžte lídrovi pripraviť sa na rozhovory s kolegami, s prípravou 

otázok a štruktúrou rozhovoru.

● Zúčastnite sa na rozhovore aj vy, ak sú potrebné vaše odborné 

skúsenosti.

● Informujte lídra, aké má firma alebo oddelenie HR aktuálne 

možnosti, ktoré môže v danej situácii ponúknuť.
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Čo môže v tejto situácii 
urobiť pre Vás DEVELOR?
Emocionálne a mentálne výzvy dnešných dní si od nás v 

zvýšenej miere vyžadujú mentálnu húževnatosť. Je to naša 

schopnosť vyrovnávať sa s nepriaznivými situáciami, resp. aj 

počas nich prosperovať; vedieť pružne reagovať, no potom sa 

vrátiť do stavu rovnováhy. Týmito schopnosťami sa zaoberá 

DEVELOR tréning mentálnej húževnatosti,vychádzajúci zo 7 

ochranných faktorov Monicy Gruhlovej. Účastníci získajú jasný a 

praktický návod, ako rozpoznať, ktoré faktory odolnosti im 

chýbajú, ako usmerniť svoj prístup a ako rozvíjať svoje zručnosti 

tak, aby  vlastnými silami a dlhodobo dokázali zvládať krízové 

situácie vo svojom živote.

Veľké zmeny môžeme častokrát dosiahnuť lepšou organizáciou a 

riadením svojich každodenných povinností – najmä ak trvale 

pracujeme z domu a náš pracovný život nám významne 

zasahuje do osobného. Na našom školení Rytmus dňa prežijú 

účastníci deň v náročnom pracovnom tempe a dostanú 

množstvo užitočných rád, ako podať vynikajúci výkon pri 

zabezpečení rovnováhy medzi pracovným a osobným životom.

Na záver lídrom odporúčame, aby si udržiavali prehľad o vývoji v 

organizácii a získavali pravidelnú spätnú väzbu od zamestnancov 

o úrovni ich mentálnej pohody. Na ten účel slúži aj náš nástroj 

Happy at Work. Je rýchly a na trhu patrí medzi najjednoduchšie. 

Pomocou krátkeho a jednoduchého on-line dotazníka získate 

pravidelnú spätnú väzbu o úrovni stresu vo vašej organizácii, a 

tiež upozornenie v prípade, ak treba reagovať. Spomeňte si, že 

túto metódu využil Líder cestujúci v čase v tejto prvej výzve...

Zistite viac o
TRÉNINGU
HÚŽEVNATOSTI 
- REZÍLIE

Podrobnejšie 
informácie o
HAPPY
AT WORK

Vyskúšajte 
TRÉNING 
RYTMUS DŇA

https://www.develor.sk/big-topics/mentalna-huzevnatost/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.sk/big-topics/mentalna-huzevnatost/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.sk/big-topics/happy-at-work/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.sk/big-topics/happy-at-work/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.sk/big-topics/efektivna-praca-z-domu/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.sk/big-topics/efektivna-praca-z-domu/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
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Kontaktujte nás 
a pomôžte svojim 
tímom uspieť! 6

Viac vedie.
Lepšie trénovať.
Trvale rásť.

Follow us on LinkedIn 
and Facebook.

Pripojte sa k medzinárodnej 
komunite na našich 
podujatiach.

https://www.develor.sk/cestovatelcasom#contact
http://www.develor.sk/podujatia/?utm_source=campaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
http://www.linkedin.com/company/develor-slovakia
https://www.facebook.com/DevelorSlovakia
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