
Líder cestujúci v čase:
Nikto nechce riskovať!
Náš Tomáš už zase čelí realite 
leadershipu v roku 2021. Tentokrát sa 
zdá, že jeho tím stratil schopnosť 
diskutovať o aktuálnom stave vecí, ísť 
do rizika či do zdravého konfliktu. 
Pozrite sa sami, čo Tomáš zažíva a 
zanalyzujte túto situáciu.



“Sú ako ovce, nemôžem tomu uveriť!”  

zamrmlal si Tomáš sám pre seba po 

skončení týždenného statusového 

meetingu na ZOOME. 

Jeho tím z roku 1991 mal množstvo netradičných nápadov, boli ako 

kreatívna bomba. Mávali intenzívne brainstormingy, na ktorých vo 

veľkom diskutovali o stave vecí a o zmene tradičných prístupov, ľudia sa 

navzájom podnecovali v myšlienkach, kládli náročné otázky nielen sebe 

navzájom, ale aj jemu ako lídrovi. Výkon tímu tak dosahoval neskutočnú 

úroveň. 

Odkedy prišiel do roku 2021, cítil medzi kolegami akúsi nedôveru. 

Vyzeralo to, akoby sa každý každého bál a jeho, ako šéfa, rešpektovali 

až príliš okato. Nehovoriac o tom, že všetkým absolútne chýbali 

akékoľvek kreatívne a inovatívne zručnosti. Nazdával sa, že zamestnanci 

boli jeho predchodcom vyberaní vedome na základe premisy ‘žiadne 

nápady, žiaden problém’.

Pred viac ako troma dekádami sa mu páčilo, že ho každý rešpektoval, 

podnecovalo to jeho samoľúbosť. Jeho názory a požiadavky boli 

prijímané bez problémov či odporu, ľudia súhlasili s jeho pohľadmi či 

nápadmi. Samozrejme, s výnimkou Petra, ktorý mal vo všetkom prsty. 

Rád sa s ním prekáral a ostatní tiež. Nepríjemný chlapík, ktorý zosmiešňuje 

ostatných svojimi poznámkami. Je však potrebné uviesť, že je najlepším 

scrum masterom vo firme a vo veľkej miere prispieva k jej výsledkom. 
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Situácia



”

Hneď po Tomášovom príchode do roku 2021, keď sa stal lídrom, zachytil 

chodbové reči o svojom predchodcovi, Františkovi Ničíkovi, ktorý bol 

údajne tvrdým šéfom. Viedol tím pevnou rukou, vyžadoval prísne 

dodržiavanie pravidiel, ktoré si ani nikto nedovolil porušovať. ‘Buď bude 

po mojom, alebo môžeš ísť’ bol jeho obľúbený výrok a ľudia teda robili 

tak, ako chcel, disciplinovane a potichu. Minimálne tých pár, ktorí ostali 

vo firme a v tíme.

“Vnímam leadership odlišne. Nechávam ľudí, aby si našli svoju vlastnú 

cestu, no stále očakávam výsledky. Pravidlá sú dôležité, no osobné 

vzťahy sú na prvom mieste. Som otvorený názorom a nápadom svojho 

tímu, lepšie povedané, bol by som… ako som už totiž spomínal, nič 

nehovoria, ani sa nepýtajú,” vyhlasuje Tomáš.

Rozmýšľal nad poslednou poradou, ktorá bola perfektným príkladom:

V piatok ráno sme mali náš pravidelný týždenný meeting. 

Začali sme prehľadom aktuálneho stavu - každý má 3 minúty na to, aby 

predostrel, čo sa mu podarilo, alebo požiadal v prípade potreby o 

pomoc. Možno so šťastím konštatovať, že nikto nemal žiadne problémy 

ani prekážky, samé dobré správy. 

Niečo som okomentoval a dával doplňujúce otázky, kým som im dal 

priestor, aby navzájom diskutovali, či si sami položili ďalšie otázky. Bolo to 

ozaj trápne, ale žiadne otázky neprišli, sedeli tam ako poslušné deti v 

škole. Len Michal nevhodne vtipkoval, čo síce osviežuje atmosféru, no 

občas sa mu podarí niekoho uraziť.

Musím ľudí tlačiť k tomu, aby prichádzali s nápadmi a návrhmi na 

zlepšenie efektivity práce a výkonu. No okrem mojich vstupov sa nič 

reálne nedá použiť. 

Výkon tímu je ok, napriek nedostatku inovácií, otázok či odvahy, no 

Tomáš sa v danej situácii vôbec necíti dobre. Čo mu navrhujete? 

Potrebuje vašu radu - niečo sa musí zmeniť.
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Ak chcete pomôcť lídrovi cestujúcemu v čase, odpovedzte na otázky 

na nasledujúcej stránke. Môžete to urobiť samostatne alebo 

zorganizovať skupinové rozvojové sedenie a využiť tak spoločné zdroje.

Ak svoje riešenie zdokumentujete, prejdite na webstránku Cestovateľ 

časom a súbor PDF s vaším riešením nahrajte, alebo ho pošlite na adresu 

info.slovakia@develor.com. V DEVELORE zozbierame všetky riešenia a 

odovzdáme ich lídrovi cestujúcemu v čase, aby sme mu pomohli 

zvládnuť danú výzvu. Ako poďakovanie dostanete všetky vyzbierané 

riešenia a odporúčania od trénerov spoločnosti DEVELOR.

Ďakujeme!
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Zadanie



Zamyslite sa nad uvedenou situáciou a pomôžte lídrovi cestujúcemu 

v čase odpovedať na nasledujúce otázky:

1. Vyhodnoťte situáciu v tíme: ktoré PÁLČIVÉ PROBLÉMY je potrebné 

vyriešiť? 

2. Ktoré KOREŇOVÉ PRÍČINY podľa vás spôsobujú uvedené 

problémy? Zamerajte sa na skutočné dôvodné príčiny, 

presahujúce viditeľné symptómy. (Koreňová príčina je 

principiálnym dôvodom problému)

1. Aké 3 KROKY S NAJVÄČŠÍM DOPADOM by ste lídrovi odporúčali 

urobiť?
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1. Ktoré 3 NAJDÔLEŽITEJŠIE ZRUČNOSTI by mal podľa vás líder využiť, 

aby zvládol aktuálnu výzvu?

1. Ak by ste boli v podobnej situácii, ktoré SVOJE ZRUČNOSTI by ste 

potrebovali rozvíjať, prípadne akú podporu by ste potrebovali?
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Zamyslite sa nad uvedenou situáciou a pomôžte lídrovi cestujúcemu 

v čase odpovedať na nasledujúce otázky z pohľadu svojej HR role:

1. Vyhodnoťte situáciu v tíme: ktoré PÁLČIVÉ PROBLÉMY je potrebné 

vyriešiť? 

2. Ktoré KOREŇOVÉ PRÍČINY podľa vás spôsobujú uvedené 

problémy? Zamerajte sa na skutočné dôvodné príčiny, 

presahujúce viditeľné symptómy. (Koreňová príčina je 

principiálnym dôvodom problému)

3. Aké 3 KROKY S NAJVÄČŠÍM DOPADOM by ste lídrovi odporúčali 

urobiť?
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1. Ktoré 3 NAJDÔLEŽITEJŠIE ZRUČNOSTI by mal podľa vás líder využiť, 

aby zvládol aktuálnu výzvu?

1. Aký ROZVOJ BY STE ODPORUČILI TÍMU, aby ste jeho členom 
pomohli zvládať emočne náročnú situáciu?

AKÚ BEZPROSTREDNÚ PODPORU by ste poskytli lídrovi v aktuálnej 
situácii ako zástupca/zástupkyňa HR?
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Kontaktujte nás 
a pomôžte svojim 
tímom uspieť! 9

Viac vedieť.
Lepšie trénovať.
Neustále 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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