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Aké je to viesť ľudí
v roku 2021?
2021 je rok plný výziev pre každého
lídra. Niekedy to môže vyzerať, ako
v alternatívnej sci-fi realite.
VZDELÁVACIA MINI SÉRIA NA PODNIETENIE ZÁUJMU
Vo vzdelávacej mini sérii a v tomto ebooku sledujeme
Tomáša, lídra, ktorý prišiel z roku 1991 do roku 2021. Ocitá
sa uprostred všetkých problémov, ktoré lídri dneška a
zajtrajška riešia. Mnohí manažéri a manažérky môžu mať
z rapídnych zmien posledných 12 až 18 mesiacov tiež
pocit, akoby cestovali v čase. Vzdelávacie programy
založené na príbehu sú dobrým spôsobom, ako
angažovať lídrov do témy, o ktorej si myslia, že už bola
mnohokrát preberaná.
PÄŤ VÝZIEV JE LEN ZAČIATOK
V tomto ebooku vám predstavujeme
päť náročných situácii a súbor tipov pre
manažérov a HR, ako s nimi naložiť.
Dúfame, že príbeh Tomáša bude slúžiť ako
dobrý zdroj inšpirácie, na ktorom môžeme
spoločne stavať a vytvoriť aj VÁŠ leadership
program založený na príbehu. Stačí nás
kontaktovať.
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Päť výziev lídra
ktoré musí zvládať v roku 2021
1

VYSTRESOVANÝ A VYČERPANÝ TÍM

Dlhodobá neistota alebo krízová situácia môže dostať do
ťažkej situácie aj tých najodolnejších. Lídri sa musia naučiť
viesť tímy, ktoré čelia emocionálnej únave a vyčerpaniu.
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TÍM STRÁCA SPOLUPATRIČNOSŤ

Práca na diaľku či hybridná práca môže v dlhodobom
horizonte zmeniť súdržný tím na individuálnych hráčov. Lídri
potrebujú nepretržite budovať súdržnosť.
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ORGANIZAČNÉ TICHO

Veľká neistota a oslabený osobný kontakt majú za následok pocit strachu a nebezpečia. Preto sa ľudia môžu zdráhať
vyjadrovať kritiku či riskovať zlyhanie, čo bráni pokroku.

4

RIADENIE VÝKONU

Monitorovanie a hodnotenie výkonnosti vyžaduje, aby bol
líder prítomný, pozorný a mal dobré schopnosti vo vedení
diskusie pozitívnym a konštruktívnym spôsobom.

5

KOMUNIKAČNÉ PREŤAŽENIE

Technológia je skvelý sluha, ale zlý pán. Lídri dneška musia
vedieť, ako skrotiť neustály príval mítingov a informácií
v prospech tímu.
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VYSTRESOVANÝ
1
a VYČERPANÝ tím

Aby zvládli nároky posledných mesiacov, ľudia
sa prispôsobili zmenám, rýchlo reagovali, mali
pozitívny prístup. Ale čo keď neistota trvá príliš
dlho? Čoraz viac ľudí vníma emocionálne
vyčerpanie, únavu a cítia sa stratení. Sú na
hranici svojich emocionálnych limitov a
potrebujú podporu.
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Príbeh lídra - Prvá časť:

Všetci sú na dne
Líder cestujúci v čase sa ospalo zahľadel na svoju rannú kávu. Bola to už
druhá šálka, odkedy na svitaní vstal. Myšlienky mu vírili hlavou a
nenechali ho spať. „No teda, to je fakt zaujímavá doba, tento rok 2021,”
pomyslel si.

Keď si zrekapituloval posledné mesiace od svojho príchodu do roku 2021,
mohol cítiť úľavu a úspech. Bol zdravý a doteraz sa tejto mrzkej chorobe
vyhýbal: „Možno sú moje staré gény silnejšie,“ lamentoval nad svojím
šťastím v čase pandémie.
Cítil sa zvláštne. Keď tak o tom premýšľal, vyzeralo to vzhľadom na
okolnosti celkom dobre ... Jeho tím v práci rýchlo zareagoval na
pandemickú krízu, ktorú spôsobila nebezpečná nová choroba, zvaná
COVID-19. Aby sa chránili, všetci išli na tzv. home office a začali
pracovať podľa nových pracovných rutín na diaľku. Zo začiatku to bolo
ťažké, ale jeho tím mu bol skutočnou oporou. Všetci sa maximálne snažili,
aby to fungovalo. V konečnom výsledku aj KPI dopadli celkom dobre ... pokúšal sa upokojiť, no jeho žalúdok bol naďalej stiahnutý.
Bez toho, aby sa trápil svojou rannou vizážou, mechanicky vyčistil
konferenčný stolík v kuchyni, ktorý mu aktuálne slúžil ako pracovisko na
home office, a otvoril laptop.

Aj keď si včera večer o desiatej skontroloval e-maily na telefóne, počet
neprečítaných správ opäť blikal na neuveriteľných 20. „Ľudia v 21.
storočí nespia alebo čo?“ zavrčal. Unavene si povzdychol a jeden po
druhom začal otvárať doručené e-maily.
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Jedna zo správ zaujala jeho pozornosť. Išlo o pravidelný výstup z
pulzného prieskumu, ktorý sa pravidelne odosielal členom tímu. Graf
trendov ukazoval znepokojivé výsledky.

Jeho tím nebol vôbec šťastný a v podstate ani on sám z toho nebol až
taký prekvapený. Spomenul si na niekoľko situácií za posledných pár
týždňov a niekoľko varovných signálov, ktorými sa však príliš nezaoberal.
Pri pohľade na svoje poznámky našiel toto:
„Andrej potrebuje deň voľna - sťažuje sa, že je vyčerpaný.“
"Ján dostal Covid - tím sa o neho bojí a potrebujeme ho niekým
nahradiť."
"Klára robí v poslednej dobe veľa chýb - frustrujúce."
„Dôležité klientské projekty sú pozastavené z dôvodu obmedzení; nikto
nevie, kedy sa to zmení - tím je unavený a mrzutý.“
“Žiadne nové iniciatívy – bez energie.”
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Hlavný problém
Emocionálne vyčerpanie a
únava ovplyvňujúca výkon
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 izolácia, zapríčinené
pandémiou infekcie COVID-19. Tieto okolnosti sú mimo kompetencií
manažéra, môže s nimi urobiť len veľmi málo.
Aké sú signály, ktoré môžu naznačovať vyčerpanosť:
●

rastúci počet absencií na pracovisku a práceneschopnosti,

●

sťažnosti,

●

pesimizmus,

●

pasivita na poradách,

●

rastúci výskyt chýb,

●

nedbalosť, menej nových nápadov a iniciatív.
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Odporúčania
pre lídrov
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 v tom, 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, si vyhraďte dostatok času a veďte ho
v pokojnej atmosfére. Rozhovor by nemal byť ničím vyrušovaný.
Ponechajte dostatok času a využívajte aj ticho, aby ste kolegu
povzbudili hovoriť. Niekomu trvá dlhšie, kým sa otvorí a porozpráva o
svojich problémoch.
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Odporúčania
pre HR
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 firemný
program na podporu zdravia, alebo vylepšiť ten existujúci. V závislosti od
veľkosti firmy a rozpočtu môže program zahŕňať psychologickú podporu,
zdravotné služby, iniciatívy pre šport a fitnes, kampane za zdravú výživu,
hodiny meditácie alebo jógy, 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, vrátane
otázok a štruktúry 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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DEVELOR pomáha lídrom a
tímom zvládať extrémy
Mentálna húževnatosť je schopnosť vyrovnávať sa s
nepriaznivými situáciami, vedieť pružne reagovať, no
potom sa vrátiť do stavu rovnováhy. Na DEVELOR
tréningu mentálnej húževnatosti, vychádzajúcom zo 7
ochranných faktorov Monicy Gruhlovej, účastníci získajú
jasný a praktický návod na to, ako dlhodobo vlastnými
silami zvládať krízové situácie vo svojom živote.

Zistite viac o
TRÉNINGU
HÚŽEVNATOSTI - REZÍLIE

➤

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 tréningu Rytmus dňa prežijú účastníci deň v
náročnom pracovnom tempe a dostanú množstvo
užitočných rád, ako podať vynikajúci výkon a udržať

Vyskúšajte TRÉNING
RYTMUS DŇA

➤

Podrobnejšie
informácie o
HAPPY AT WORK

➤

rovnováhu 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 tento účel slúži nástroj ako Happy at Work.
Je rýchly a na trhu patrí medzi najjednoduchšie.
Pomocou krátkeho a jednoduchého online dotazníka
získate pravidelnú spätnú väzbu o úrovni stresu vo vašej
organizácii a upozornenie, kedy zasiahnuť.

Kontaktujte
nás

Diskutujme o vašich potrebách
a získajte riešenie na mieru
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Tím stráca
2
SPOLUPATRIČNOSŤ

Dlhotrvajúca práca na diaľku, neistota a
chýbajúca jasnosť má ťažký dopad na pocit
súdržnosti. Emocionálne spojenie s firmou sa
vytráca, spojenie s ostatnými členmi tímu ešte
viac. Malé skupinky sa ešte viac zblížili, avšak v
širšom tíme a medzi oddeleniami spolupráca
vyprcháva. Výkonnosť tímu klesá, pretože ľudia
nemajú pocit, že sú jeho súčasťou. To isté navyše
môže spôsobiť nižšiu angažovanosť a zhoršenie
morálky.
12
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Príbeh lídra - Druhá časť:

Rozpadá sa mi tím!
Ranná pondelková porada prebehla celkom dobre. KPIčka sú v
poriadku, termíny sa dodržujú, prítomní boli všetci z tímu. Mali zapnuté
kamery a pôsobili dokonale sústredene. „Dobre som to zvládol,”
pomyslel si.

Potom si krátko spomenul na inú z minulých porád, keď bol tím
mimoriadne kreatívny a vymyslel tú nezabudnuteľnú kampaň… „Tá
ranná porada zase až tak za veľa nestála,” pomyslel si.
Všetci sa správali odmerane a formálne, niekedy až mechanicky, ako
avatari v hlúpej počítačovej hre. Márii chýbalo nadšenie, Jozef vôbec
nežartoval a Zuzana neprejavovala svoj zvyčajný úprimný záujem o
problémy ostatných. „Čo sa stalo? Je to tým, že sa stretávame on-line,
alebo čo?”
Rozhodol sa preto, že sa porozpráva s Máriou, ktorá je spoločenským
srdcom tímu a jeho dobrá spojka v tíme.
Okolo 13.00 hod. zavolal inému kolegovi, aby sa s ním neformálne
porozprával. Aj on sa správal menej priateľsky než zvyčajne. „Vždy tieto
veci v kancelárii preberáme, tak prečo je teraz taký nezhovorčivý?...
Vlastne ani neviem, aké problémy má jeho oddelenie. Zvyčajne sa o
všetkom dozvedám na chodbách a pri neformálnych rozhovoroch s
ľuďmi v budove.” Ešte raz skontroloval, či si pozorne prečítal všetky
reporty, a spokojne skonštatoval, že áno. Všetko má prečítané. „Hmm…
je možné, že to nestačí?”
Počas týždňa pozorne sledoval náladu v tíme a na piatkovú spoločenskú
akciu pripravil niekoľko akčných hier.
Piatková „zoom party” však bola veľkým sklamaním. Ľudia neprejavovali
záujem, hry ich nebavili a o pracovných veciach sa nechceli
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Hlavný problém
Nedostatok
spolupatričnosti
Koreňovou príčinou druhej líderskej výzvy je nedostatok spolupatričnosti.
Ľudia sa pri chýbajúcom osobnom kontakte cítia odpojení od tímu,
svojho manažéra i spoločnosti.

Výsledkom môže byť odťažité správanie či menšia osobná otvorenosť.
Ľudia majú o sebe menej informácií, či už ide o pracovný alebo
súkromný život.

Nemajú žiadne radostné spoločné spomienky alebo zážitky z nedávnej
minulosti, ktoré by ich dobíjali energiou a posilnili ich súdržnosť.
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Odporúčania
pre lídrov
Pomôžte ľuďom opäť sa prepojiť.

Zabezpečte v tíme dobrý tok informácií
Vybudovanie alebo prebudovanie osobných vzťahov začína plynulým
informačným tokom v tíme. Ste si istí, že sú členovia tímu zahrnutí do internej
komunikácie v potrebnej miere? Sú pre nich komunikačné kanály a
frekvencia komunikácie vhodné?
Organizujte a podporujte pravidelné neformálne stretnutia
Mnoho lídrov pri práci na diaľku alebo v hybridnom nastavení neprikladá
okrem formálnej komunikácie dostatočnú dôležitosť neformálnym
stretnutiam. V kancelárii sa takéto stretnutia a osobné rozhovory dejú
prirodzene. Teraz ich však musíte vedome iniciovať. Či už online alebo
offline, neformálne tímové stretnutia sú veľmi dôležité. Diskusie v štýle Happy
Hours alebo Open Space sú skvelou odpoveďou na túto potrebu. Ak
chcete ísť o krok ďalej a ešte viac posilniť tímového ducha, zorganizujte
team-buildingové podujatie.
Nájdite si čas na oslavu (pracovnú či súkromnú)
Dosiahli ste nedávno s tímom úspech? Máte kolegu/kolegyňu, ktorí vstúpili
do manželstva alebo mali narodeniny? Oslávte to!
Vyjadrite kolegom svoju vďačnosť
Vďačnosť hrá pri well-beingu dôležitú úlohu - či už ste na strane vďačného
alebo toho, komu sa vďačí :) Podporujte ako líder vyjadrenie vďaky v
akejkoľvek tímovej interakcii. Zaveďte pravidelné ocenenie KUDOS (môžete
tiež využívať túto možnosť na sieti LinkedIn).
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Odporúčania
pre HR
Buďte kreatívni a podporte integráciu
nových kolegov.
HR oddelenie má väčšinou skúsenosti s team-buildingovými podujatiami
a ich rôznymi riešeniami, ktoré možno prispôsobiť na online či hybridné
prostredie. Lídri budú s veľkou pravdepodobnosťou vďační za kreatívne
nápady a pomoc s organizáciou.
Väčšiu výzvu predstavuje dôkladná integrácia nových kolegov do tímu
pracujúceho na diaľku či hybridne. Z tohto dôvodu sú vývoj či
adaptácia procesu onboardingu na nový normál extrémne dôležité.
V neposlednom rade môže HR alebo externí dodávatelia podporiť rozvoj
zručností v oblasti manažovania tímu - je rozdiel medzi vedením tímu
teraz a pred rokom. Očakávania sa rýchlo a výrazne zmenili.
Ako môže pomôcť HR:
Buďte konzultanti - veďte s manažérmi diskusiu, angažujte tím a
odhaľujte koreňové príčiny. Využite diagnostiku dostupnú na trhu.
Propagujte team-building. Existuje mnoho offline aj online
možností, ktoré možno realizovať len s minimálnou podporou či
bez nej. Ak je to potrebné, môžete byť v roli facilitátora.
Prehodnoťte aktuálny proces onboardingu a prispôsobte ho na
podmienky tímu pracujúceho na diaľku či hybridne.
Zorganizujte tréningy leadership zručností v oblasti manažovania
tímu (pracujúceho na diaľku alebo v hybridnom nastavení).
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DEVELOR posilňuje tímového
ducha a spoluprácu
Team-buildingové programy, ktoré sa v predošlých
rokoch odsúvali na vedľajšiu koľaj, sa dnes opäť
dostávajú do popredia. V DEVELORe ponúkame
teambuildingové riešenia v závislosti od cieľa a veľkosti
cieľovej skupiny. V nadväznosti na skvelú zábavu sa
zameriavame na budovanie efektívnej spolupráce medzi
členmi tímu bez ohľadu na to, či pracujú v zdieľanej

Preskúmajte
SLUŽBY SÚVISIACE
S TEAM BUILDINGOM

➤

Zistite viac
O TRÉNINGU
EFEKTÍVNY LÍDER TÍMU

➤

kancelárii alebo na diaľku.

Manažovanie jednotlivcov a tímov je výzvou s
premenlivými prvkami, ktorá lídrovi prináša príležitosti
na ovplyvňovanie. Náš program sa zameriava na to,
ako rozvíjať dobre fungujúci tím v jednotlivých fázach
jeho formovania, pričom zohľadňuje individuálne silné
stránky členov tímu a ich typické tímové role.

Nástup do novej spoločnosti a nová pozícia sú
vzrušujúcim, no neľahkým obdobím. Prvé mesiace
rozhodujú o úspechu, angažovanosti a udržaní kolegu.
Práca na diaľku či v hybridnom režime znamená, že
onboarding je ešte náročnejší. Konzultanti DEVELORu
vás podporia pri jeho prehodnotení a adaptácii, alebo
pri kompletnom pretvorení procesu onboardingu tak,

Opýtajte sa NA SLUŽBY
K VIRTUÁLNEMU
ONBOARDINGU

➤

aby vyhovoval novým požiadavkám dnešnej doby.

Kontaktujte
nás

Diskutujme o vašich potrebách
a získajte riešenie na mieru
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Organizačné
3
TICHO

Keď sa ľudia necítia bezpečne, neriskujú.
Nevyjadrujú sa, nekontrujú názormi
najdominantnejším členom, nepodrobujú
nápady v skupine kritike, nekladú otázky a
nespochybňujú zaužívané postupy. Riziká sú príliš
veľké na to, aby reagovali - poníženie,
vylúčenie, dokonca strach zo straty práce.
Takýto stav je nebezpečný pre tím a celú firmu organizačné ticho vedie k stagnácii a úpadku.
18
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Príbeh lídra - Tretia časť:

Nikto nechce riskovať!
“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 tromi 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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Keď Tomáš prišiel do roku 2021 a stal sa lídrom, hneď 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 je 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. So šťastím možno 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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Hlavný problém
Chýbajúce psychologické
bezpečie
Spoločnosť Google vo svojom projekte Aristoteles, identifikovala
psychologické bezpečie ako základný stavebný kameň najúspešnejších
tímov. Psychologické bezpečie je dôvera v to, že v danom prostredí je
bezpečné riskovať. Keď majú zamestnanci pocit, že sa môžu slobodne
prejaviť bez obavy zo zlyhania či postihu, je na vysokej úrovni.
Psychologické bezpečie je ako veža z kariet: buduje sa neľahko, ale
zničíte ju jediným pohybom, dokonca nevedomým.
V neistom, rýchlo sa meniacom a komplexnom pracovnom prostredí
naberá psychologické bezpečie na dôležitosti. Manažéri možno často
pozorujú negatívne dôsledky chýbajúceho psychologického bezpečia
vo svojom tíme:
●

ľudia neprichádzajú s inovatívnymi nápadmi či iniciatívami

●

ľudia sa pred ostatnými na nič nepýtajú, aj keď si nie sú istí, alebo
nemajú dostatočné kompetencie

●

ľudia sa obrňujú tichom

Ak takáto situácia nastane nielen v tíme, ale v celej firme, nazývame to
organizačným tichom. V takýchto firmách nielenže chýbajú inovácie,
ale prichádza k zakrývaniu svojich vlastných chýb, aj chýb kolegov.
Neupozorňuje sa na nebezpečné situácie, ktoré takmer nastali. Dokonca
sa nehovorí ani o menších chybách či nehodách, aby sa predišlo
obvineniu či postihom, následkom čoho sa vytvára veľmi riziková kultúra.
Ak hovoríte, že za vami ľudia nikdy neprichádzajú s nápadmi,
iniciatívami či nemajú záujem polemizovať, pouvažujte nad
(ne)dostatkom psychologického bezpečia, než ich obviníte z nedostatku
inovatívnosti. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať nepríjemné,
pouvažujte nad svojím správaním a reakciami.

21

Odporúčania
pre lídrov
Odhaľte príčinu, začnite u seba a
otvorte diskusiu.
Krokom číslo jedna je rozpoznanie problému - že komunikácia je
menej otvorená, členovia tímu sa stávajú uzavretejší a váhajú pri
riešení problémov.
Ako manažéri by sme mohli mať pocit, že musíme byť neotrasiteľnou
baštou, osobou, ktorá všetko vie. Mohli by sme sa nazdávať, že ak
nepreukážeme moc a istotu aj v neistých časoch, ľudia nám nebudú
dôverovať a rešpektovať nás. No je to presne naopak. Ak chceme zvýšiť
pocit bezpečia, musíme jasne a otvorene uznať svoje limity a požiadať
o pomoc či nápady.
Použite vety ako napr.:
“Možno mi niečo ušlo. Potrebujem počuť tvoj názor.”
“Som na tejto pozícii len krátko. Ako to vidíš ty?”
“V tejto oblasti nie som expertom, potrebujem tvoju radu.”
”Nie som si istá, že som zvážila všetky aspekty, aké by si zvážil ty?”
Ďalším krokom je ísť príkladom, pokiaľ ide o čestnosť a
zraniteľnosť. Znamená to, že líder musí otvorene riešiť svoje obavy
a starosti a zdieľať ich.
Na záver si uvedomte, že psychologické bezpečie adekvátnymi
reakciami na nevhodné správanie a porušovanie pravidiel skôr posilníte,
než mu uškodíte. Mali by ste stanoviť jasné pravidlá, sankcionovať
porušenia a viesť transparentný dialóg o tom, čo sa udialo.
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Odporúčania
pre HR
Staňte sa dôveryhodným poradcom a
poskytnite vhodné fórum na podporu
dialógu.
Zástupcovia HR si môžu nedostatok bezpečia v tíme či spoločnosti všímať
a manažérov varovať, alebo ich o dôležitosti tohto aspektu vzdelávať,
(vrátane top manažmentu). Okrem toho by mali ísť príkladom a
pravidelne komunikovať o spôsobe, ako takúto kultúru budovať.
Rutiny v organizácii musia byť nastavené tak, aby podporovali
vytváranie a dodržiavanie bezpečnosti. Tu je pár skvelých
nástrojov, ktoré v tom pomáhajú:
●

Cielená analýza udalostí

●

Stretnutia na zdieľanie overených postupov

●

Fokusné skupiny

●

Stretnutia zamerané na nehody, ktoré sa takmer stali

Dôležité je, aby sa ľudia stretli a otvorene prediskutovali svoje názory či
chyby, bez obviňovania, postihov či zosmiešňovania. Tieto praktiky sú
veľmi účinné aj v oblasti BOZP a môžu priniesť ozajstnú hodnotu aj do
iných pracovných odvetví.
HR oddelenie musí ísť príkladom ostatným, ukázať, že hovoriť
o obavách je prirodzené, úsilie sa cení a úspech sa oslavuje.
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DEVELOR rozvíja zručnosti
moderných lídrov
K odvahe lídra je treba pristupovať ako ku zručnosti,
ktorú je možné rozvíjať. Tréning poskytuje praktické
nástroje, ako preukázať guráž a pomôcť ostatným viac
riskovať. Komplexnosť odvahy preberáme pomocou
modelu Osemuholníka guráže lídra ©. Vďaka nemu
účastníci porozumejú konkrétnym krokom, ktorými môžu
svoju líderskú odvahu budovať a prejavovať.

Zistite viac
o TRÉNINGU
ROZVÍJAME GURÁŽ LÍDRA

➤

Náš program pristupuje k psychologickému bezpečiu
ako k základnému predpokladu kultúry, kde môžeme
experimentovať a učiť sa. Pre pochopenie model
psychologického bezpečia predstavujeme pomocou
štruktúry v troch krokoch: od nastavenia atmosféry až
po vhodnú reakciu manažéra na pozitívne prejavy aj
porušovania.

Zistite viac
o TRÉNINGU PSYCHOLOGICKÉ BEZPEČIE

➤

Spýtajte sa na
TRÉNING BEZPEČNOSTNÝ LEADERSHIP

➤

Väčšina porušení BOZP je dôsledkom strachu z trestu
hlásiť svoje vlastné chyby, omyly či nehody. Pracovníci
nenahlásia ani ohrozujúce správanie ostatných,
pretože majú pocit, že by to bolo vnímané ako
obviňovanie a viedlo by k potrestaniu kolegov a
priateľov. V prostredí, kde je psychologické bezpečie
na vysokej úrovni a kde panuje kultúra bez
obviňovania, však podobné situácie môžeme vnímať
úplne odlišne.

Kontaktujte
nás

Diskutujme o vašich potrebách
a získajte riešenie na mieru
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Riadenie
4
VÝKONU

Podľa HR lídrov, ktorí sa zúčastnili na
medzinárodnom DEVELOR webinári, cieľ systému
riadenia výkonu - pomôcť zlepšiť výkonnosť tímu
- nie je vôbec naplnený. Väčšina spoločností vidí
potrebu výrazne prebudovať spôsob, akým
monitorujú, revidujú a hodnotia výkonnosť
jednotlivcov a tímov.
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Príbeh lídra - Štvrtá časť:

Som stratený
pri hodnotení výkonu
Líder cestujúci v čase si s obavami čítal pripomienku od HR vo svojom
priečinku doručenej pošty - nastal čas polročných hodnotiacich
rozhovorov.

“Prekliate hodnotenia,” zahrešil si sám pre seba. Stále si pamätal na to,
keď systém hodnotenia výkonu zaviedli v jeho bývalej firme v 90-tych
rokoch… Trápne momenty pri vedení rozhovorov, množstvo
administratívy... To všetko úplne zbytočne. Celé hodnotenie skončilo
zapadnuté na dne zásuvky a zabudlo sa na neho, až do ďalšieho
hodnotiaceho obdobia.
“Som zvedavý, či sa odvtedy situácia nejako zmenila,” rozmýšľal. Ak
chcel byť sám k sebe úprimný, musel uznať, že nemá ani potuchy, ako a
čo má teraz hodnotiť, keď všetci členovia tímu pracujú na diaľku.
V minulosti, keď všetci sedeli na jednom mieste, to bolo oveľa
jednoduchšie. Videl, kto bol v kancelárii prítomný, kedy prišiel a odišiel,
čo robil, koľkokrát išiel na prestávku… no teraz na to všetko nemal ako
dohliadať...
Celkovo si jeho tím viedol dobre. Samozrejme, vždy by to mohlo byť
lepšie, ale vzhľadom na okolnosti to bolo ok. Aspoň nateraz. Hlboko vo
svojom vnútri však vedel, že do konca roka sa od neho aj jeho tímu
očakáva lepší výkon.
Nebol si však istý, ako hodnotiť výkon kolegov na úrovni jednotlivca.
Nevídaval ich, nevedel koľko a ako v skutočnosti pracovali.
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Začal si kolegov jedného po druhom predstavovať:
Ján, skúsený odborník, ktorého výkon kolíše asi tak ako jeho nálada.
Skvelý mysliteľ, ktorý zvykne posielať e-maily v nemožných nočných
hodinách, potom je na druhý deň prispatý na všetkých meetingoch a
neprináša na nich žiadnu hodnotu. Často vyzerá znudene, raz dokonca
vyhlásil, že práca už pre neho nie je výzvou.
Klára - zhovorčivá a pohodová, na meetingoch všetkých povzbudzuje.
Tvrdo pracuje, no zdá sa, že nie je schopná naplánovať a zorganizovať si
svoje úlohy. Hovorí, že je preťažená, no podľa Tomáša problém bude
skôr v nedostatočnej prioritizácii úloh.
Mária, nová posila tímu. Tomáš ju dokonca ani nestretol naživo. Na
začiatku bola veľmi nadšená a pozitívna, no zdá sa, že jej proaktivita
vyprchala. Často sa sťažuje, že nechápe, akú má v tíme rolu a nie je si
istá, čo sa od nej očakáva.
...a potom je tu Peter… rebelant v pohotovosti. Nič nie je pre neho dosť
dobré. Má ambície viesť ľudí, no aktuálne nie je žiadna príležitosť na
kariérny postup.
Toto sú, samozrejme, len domnienky. Tomášovi chýba viac kúskov
informácií, aby si ich vedel poskladať dokopy.

“Informácie...” vzdychol si. Na jednej strane ho fascinovala plejáda
komunikačných kanálov v roku 2021. Okrem príležitostných stretnutí
s kolegami niekedy komunikoval cez WhatsApp. Alebo e-mail. Alebo
oboma kanálmi. Alebo sa niekedy komunikácia aj stratila. Niekedy si
nepamätal, ktorú správu kam poslal… prípadne, či ju vôbec poslal.
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Najhoršie na všetkom bolo, že Tomáš nevedel, nakoľko spolu komunikujú
jednotliví členovia tímu, respektíve, či vôbec spolu komunikujú. Pocítil
nepríjemné pichnutie v žalúdku, keď si predstavil, koľko dôležitých
informácií sa v tomto komunikačnom šume asi tak stratí.
Rýchlo opustil tieto rušivé myšlienky a vrátil sa k hodnotiacim rozhovorom.
Spomenul si na diskusiu s kolegyňou z HR oddelenia, keď pricestoval a na
dokument o KPI… Aj keď si nebol istý, že tieto dáta sú stále relevantné,
nechcel polemizovať o ich validite. Možno však nastal najvyšší čas tak
urobiť...
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Hlavný problém
Komponenty
individuálneho výkonu
Aby mohol zamestnanec podávať optimálny výkon, musia byť splnené tri
predpoklady:
1. musí mať potrebnú úroveň zručností,
2. byť vhodne motivovaný,
a tretia zložka, na ktorú manažéri často zabúdajú,
3. mať jasne nastavené očakávania.
V Tomášovej situácii môžeme pozorovať, že u kolegov niektoré z týchto
bodov chýbajú a spôsobujú tak viditeľné prekážky vo výkone. Nie je
ľahké ich rozpoznať, najmä v situácii, keď sa s kolegami nestretávame.
Čo predstavuje ešte väčšiu výzvu je fakt, že spoločnosť síce má
definovaný systém hodnotenia výkonu, no nie je implementovaný a
nepoužíva sa vhodným spôsobom. Často sa stáva, že po nastavení
cieľov na začiatku roka plány končia v šuflíku a vyberú sa, až keď je čas
na povinné hodnotiace pohovory. Tieto sú potom často vnímané len
ako nevyhnutné zlo vyžadované HR oddelením.
Ak výkon nesledujeme priebežne počas roka, nebudeme mať kvalitné
podklady na rozhovor. Ak ale po nastavení cieľov vedome
vypracujeme plán rozvoja a výkon hodnotíme pravidelne, hodnotiaci
rozhovor môžeme pozdvihnúť na celkom inú úroveň.
V neposlednom rade je dobré si posvietiť na neadekvátny tok informácií.
Či už vzniká následkom nejasne zadefinovaných komunikačných
kanálov, nepravidelných meetingov či nedôslednej komunikácie
očakávaní, môže mať tiež negatívny vplyv na výkon, na úrovni
jednotlivca aj tímu.
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Odporúčania
pre lídrov
Nastavte jasné očakávania
a sledujte výkon.
Z troch menovaných zložiek výkonu môžu manažéri dva z nich
ovplyvňovať: zručnosti a motiváciu. Očakávania majú v plnom
rozsahu pod kontrolou. V prvom rade teda manažéri musia
komunikovať svoje očakávania čo najjasnejšie a najpriamejšie.
I keď sú nastavené KPI (kritériá hodnotenia výkonu), kvôli
meniacim sa okolnostiam je ťažké posúdiť, či sú KPI zadefinované
pred mesiacmi (rokmi) ešte stále relevantné. Odporúčame
pravidelne prehodnocovať zvolené indikátory. Zapojte tím do ich
(znovu)vytvárania - lepšie ich prijmú a budú ich brať za vlastné.
Nedávno sa objavil nový uhol pohľadu na nastavovanie cieľov, tzv. OKR
(z angl. Objectives and Key Results - ciele a kľúčové výsledky). OKR je
rámec na definovanie a mapovanie cieľov a ich výsledkov. Namiesto
kontroly a postihu dáva do popredia rozvoj a rast - supervíziu a podporu
ľudí.
Nech si už zvolíme akýkoľvek prístup, mapovanie výkonu znamená
kontinuálne úsilie, nielen jednorazovú aktivitu. Pravidelná spätná väzba,
otvorený dialóg a hľadanie koreňových príčin by mali byť súčasťou
každodenných rutín lídra.
Manažér zároveň musí nastaviť alebo obnoviť správny tok
informácií v tíme. Definovanie komunikačných kanálov,
nastavenie pravidelných rutín či zvýšenie pravidelnosti a
efektívnosti komunikácie medzi členmi tímu môže dať tímovému
výkonu dobrý impulz.
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Odporúčania
pre HR
Podporujte sledovanie výkonu počas
celého roka.
HR oddelenie, ktoré je hlavným činiteľom, hrá nezastupiteľnú rolu pri
správnej realizácii celého systému manažovania výkonu. Okrem toho, že
vyvíja a aktualizuje rámec celého systému, je tiež zodpovedné za
angažovanie manažérov, aby systém aj využívali.
Aby ste dosiahli želaný výsledok, odporúčame, aby ste vo vzťahu k
manažérom ovplyvňovali taktiež tri zložky výkonu:
Pozdvihnite úroveň motivácie: pri predstavovaní systému sa viac
zamerajte na celkové a čiastkové ciele a výhody systému.
Využitie personalizovaných benefitov (napríklad prečo je systém
vhodný pre nich osobne) môže mať ešte väčší dopad.
Zadefinujte jasné očakávania: v rámci vysvetlenia povinných
administratívnych úkonov, podporte manažérov, aby mapovali
výkon počas celého roka.
Rozvíjajte zručnosti: supervízia výkonu, dávanie spätnej väzby,
vedenie koučovacieho sedenia či hodnotiaceho rozhovoru si
vyžaduje špecifické zručnosti. Ak nemáte čas alebo potrebné
zručnosti na to, aby ste ich rozvíjali interne vo firme, je prínosné
využiť služby externých odborníkov.

31

DEVELOR zlepšuje výkon
jednotlivcov a tímov
Rozvoj hodnotenia výkonu odporúčame manažérom,
ktorí sa snažia zlepšovať výkon jednotlivcov a
spoločnosti, obchodné výsledky a vytvárať stimulujúce
prostredie. Naše konzultácie a tréning sa zameriavajú
na kroky a metódy manažmentu orientovaného na
výkon, adaptované na dnešnú realitu.

Zistite viac
O ZLEPŠOVANÍ
HODNOTENIA VÝKONU

➤

Program základy vedenia ľudí sa zameriava na
najdôležitejšie úlohy manažérov: ako rozvíjať,
inšpirovať a motivovať zamestnancov, aby boli
úspešní, v súlade s cieľmi a aktuálnym výkonom
organizácie. Program pomáha manažérom uvedomiť
si priamy dopad individuálnych výkonov na výsledky
spoločnosti a ukazuje, ako by mali manažovať
jednotlivé zložky výkonu.

Zistite viac
O TRÉNINGU
ZÁKLADY VEDENIA ĽUDÍ

➤

V prípade problémov s komunikáciou alebo
spoluprácou dokáže pomôcť lídrom aj tímu
sociomapovanie tímov, účinný a veľmi vizuálny
diagnostický a rozvojový nástroj - a to z viacerých
perspektív: správne analyzovať aktuálny a optimálny
stav komunikácie a spolupráce, odhaliť možné
problémy a naštartovať prácu na ich riešení.
S profesionálnou podporou konzultanta môže

Objavte
METÓDU SOCIOMAPOVANIA TÍMOV

➤

prebehnúť štruktúrované akčné plánovanie.

Kontaktujte
nás

Diskutujme o vašich potrebách
a získajte riešenie na mieru
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Komunikačné
5
PREŤAŽENIE

Nesmierny počet nudných a nezmyselných
stretnutí a nespočetné množstvo nejasných
komunikačných kanálov spôsobujú ľuďom a ich
tímom veľmi vážne problémy s efektivitou.
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Príbeh lídra - Piata časť:

Všetci sme preťažení
komunikáciou!
Líder cestujúci časom sedel pred počítačom a pozeral na svoj kalendár
na nasledujúci týždeň. Nemohol uveriť vlastným očiam.
Rolu manažéra si už v minulosti skúsil, ale nikdy nezažil, aby trávil toľko
času na stretnutiach. Pochopil, že v roku 2021 ľudia komunikujú väčšinou
online, ale mať toľko stretnutí je skutočne náročné.
„Kedy títo ľudia pracujú, keď sú neustále na meetingoch?” zamrmlal
zachmúrene.
Úprimne, vo väčšine prípadov bol prítomný na schôdzach iba vizuálne.
Mal toľko práce, že si nemohol dovoliť byť nepretržite sústredený
a aktívne sa zapájať do tém. Obvykle sa zúčastňoval, ale rozhovor
počúval len povrchne.
Medzitým čítal e-maily a pracoval na ďalších úlohách, ktoré ho v ten
deň čakali. „To nie je dobrý prístup," zamyslel sa, „ale čo môžem urobiť?"
pomyslel si a ospravedlnil si tak svoje chovanie. Niet divu, že na konci
dňa bol kvôli neustálemu multitaskingu vyčerpaný.
Často počúval, ako sa jeho tím sťažuje na telefonovanie počas interných
stretnutí, alebo na to, že počas nich rieša naliehavé problémy od
klientov... „Niet divu, že sa v poslednom čase množia chyby,“ pomyslel si.
Zvlášť frustrujúce bolo, že ľudia organizovali termíny bez prestávok, jeden
meeting za druhým, bez chvíľky času na zamyslenie sa nad obsahom.
Všetci tak skákali z jedného stretnutia na druhé, často meškali a neboli
pripravení. A často aj samotní organizátori!
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Pravidelne dostával pozvánky na stretnutia bez toho, aby vedel, o
čom budú, a prečo sa vyžaduje jeho účasť. Mohol sa zblázniť z toho,
koľko vzácnych minút (alebo hodín, či dokonca dní???) strávil úplne
nezmyselnými meetingami. „Prečo si ľudia nevážia navzájom čas...?"
čudoval sa.
Naozaj chcel rešpektovať čas členov svojho tímu, preto organizoval
tímové stretnutia iba ad hoc - vždy, keď bola nejaká aktuálna téma
alebo potreba diskutovať. „Aj tak ich môžem informovať e-mailom,"
myslel si.
A zároveň, i s menším počtom zvolaných stretnutí, bol veľmi dôsledný.
Poslal podrobné agendy a prípravné materiály a pokúsil sa všetko
natlačiť do snímkov v PowerPointe, aby mal oporu pri prezentovaní. A
rozprával rád, najmä, ak išlo o jeho tému... Preto nechápal, prečo tak
rýchlo stráca pozornosť kolegov. Už po 10 minútach rozprávania
rozpoznal na tvárach kolegov známe znaky multitaskingu. Netušil, čo
robí zle...
Stretnutia však boli len jedným z problémov. Miloval rôzne
komunikačné kanály dostupné v roku 2021; fascinovali ho rôzne
nástroje a aplikácie, ktoré ľudia používali. Pripojil sa k Telegramu,
pretože tam mal manažérsky tím chatovú skupinu. Bol aj na Viberi, na
odporúčanie priateľa. Okrem stretnutí ad hoc občas komunikoval s
členmi tímu na WhatsApp alebo Skype. Jeho telefón neustále pípal
oznámenia. „Hmm, milujem tieto vymoženosti, ale sú trochu... príliš."
Buď si na to zvyknem, alebo sa skôr alebo neskôr zbláznim ” beznádejne prevrátil očami.
Čo by mal robiť, aby sa nezbláznil?
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Hlavný problém
Chýbajúce a nefunkčné
pravidlá a normy
Keď pandémia začala, neexistovali žiadne jasné pravidlá a normy
týkajúce sa stretnutí. Manažéri a zamestnanci si vytvorili len pár
neformálnych noriem, ktorým “verili”. Teraz smerujeme k hybridnému
spôsobu práce, keď sú niektorí z nás v kancelárii a niektorí pracujú z
domu každý deň. Riadenie je v tomto prípade ešte ťažšie, ako keď sme
všetci doma. S demotiváciou a frustráciou vzniká veľa konfliktov,
produktivita sa znižuje.
V kombinácii s používaním komunikačných kanálov bez vedomých
pravidiel a jasných hraníc to vedie k reálnemu zhoršeniu efektívnosti.
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Odporúčania
pre lídrov
Dodržujte jasné normy, pravidlá a
nariadenia, aby ste pomohli sebe
a vášmu tímu
Začnite definovaním „kedy“. Aké sú časové rámce, kedy je možné
zorganizovať mítingy? Inými slovami, kedy vôbec mítingy nemať?
Dôrazne odporúčame organizovať stretnutia najskôr pol až jednu hodinu
po oficiálnom začiatku dňa. Ľudia tak môžu začať pracovný deň nie
stretnutím, ale plánovaním dňa, vybavovaním emailov, telefonovaním a
prácou na kritických úlohách.
Dajte si obedovú prestávku bez stretnutí medzi 12:00 a 13:00 alebo
neskôr, v súlade s vašou kultúrou. Žiadne schôdze po 16:00 alebo 17:00 hodinu pred koncom oficiálneho pracovného času. Nikto ich tam
nechce, bývajú najmenej efektívne a spôsobujú, že ľudia prichádzajú o
čas na regeneráciu, lebo to, čo by v poslednej hodine dokončili, si musia
nechať na doma.
Dĺžka mítingov: ak chcete, aby vaši kolegovia prišli včas, neodporúčame
mať 60-minútové mítingy, najmä nie po sebe a bez prestávky. Je veľmi
pravdepodobné, že to účastníkom znemožní včasný príchod, čím
vytvoríte reťazec zdržaní na celý deň. Zorganizujte namiesto toho 25 a 50
-minútové schôdze a ušetrite čas (vo väčšine programov môžete
nastaviť predvolené trvanie schôdze - zmeňte ju z 30/60 na 25/50).
Počítajte s tým, že účastníci prídu minimálne o 1 minútu skôr. S pravidlom
25/50 minút je to dobre zvládnuteľné. Ušetrený čas môžete využiť na
neformálne rozhovory.
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A nakoniec, buďte dobre pripravení na mítingy, ktoré organizujete vy definujte cieľ, navrhnite program, starostlivo vyberte účastníkov, vopred
pošlite pozvánky a prípravné materiály a vytvorte prostredie, kde budú
ľudia pripravení.
Najmä vo veľkých spoločnostiach sa často stretávame s tým, že na
stretnutiach je oveľa viac ľudí, ako by v skutočnosti malo byť. Šetrite čas
ostatných - keď pozývate kolegov, položte si otázku: „Je jej/jeho účasť
potrebná?“ Ak si nie ste istý, je lepšie danú osobu preskočiť. Ak máte
pocit „Chcem, aby si bol/a vedomý/á toho, čo sa deje, preto ho/ju
chcem pozvať“, je lepšou voľbou, ak týchto ľudí nepozvete, ale po
skončení im pošlete zápis kľúčových bodov zo schôdze.
Pozrime sa na niekoľko základných pravidiel pre zápis z mítingu:
Nech je čo najkratší - čím kratšie poznámky, tým väčšia šanca, že
si ich ľudia prečítajú
Zaznamenajte len rozhodnutia a kroky, ktoré je nutné vykonať nepíšte všetky nepotrebné alebo nerelevantné detaily
Doťahujte do konca - hlavným cieľom je sledovať, čo sa z krokov
vykonalo a čo je ešte potrebné urobiť
Pre zvýšenie efektivity vašej komunikácie vyberajte komunikačné kanály
vedome. Často to znamená zníženie počtu nástrojov, ktoré používate najmä pre chatové programy. Určite, ktorý komunikačný kanál použijete
na aký účel a s kým, a potom sa toho držte.
Podobne ako v prípade pravidiel mítingov, je tiež dôležité definovať
časový rámec, kedy ste k dispozícii na chatoch. Ak ste k dispozícii 24/7,
riskujete produktivitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným
životom. V neposlednom rade nezabudnite, že notifikácie na telefóne
viete ovládať. Pár rýchlymi a jednoduchými nastaveniami si môžete
prispôsobiť frekvenciu, zvuk a dokonca aj to, kedy už notifikácie
nechcete dostávať. Upravte si notifikácie vedome pre vlastné dobro.

38

Odporúčania
pre HR
Pomôžte vytvoriť pravidlá a
odporúčania pre lepšiu efektívnosť
Podporte zlepšovanie kultúry mítingov prostredníctvom pravidiel - buďte
iniciátorom a ambasádorom vytvárania jasných zásad a ich
dodržiavania. Vo firmách je veľmi dôležité, ako sú nastavené pravidlá
súvisiace s načasovaním mítingov. Zapojte kolegov do interných
workshopov s cieľom definovať normy a pravidlá, ktoré najlepšie
vyhovujú vašej spoločnosti a kultúre. Ak treba, zapojte externého
facilitátora.
Majte vo firme jasný prevádzkový model riadenia. Obsahuje pravidelné
činnosti - rutiny, ktoré očakávate od manažérov spoločnosti na rôznych
úrovniach - a schôdze sú dôležitou súčasťou takéhoto modelu. Denné
alebo pravidelné týždenné taktické stretnutie nemôže byť voľbou
jednotlivca, ale musí byť navrhnuté na organizačnej úrovni. HR môže
vytvárať a zdieľať šablóny a kontrolné zoznamy, aby boli mítingy ešte
štruktúrovanejšie a efektívnejšie.
Definovanie odporúčaní pre používanie ďalších komunikačných
kanálov (napr. rôzne programy pre chat alebo správy), čo použiť, na aký
účel a kedy, by tiež mohlo zlepšiť celkovú efektivitu komunikácie v
organizácii.
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DEVELOR pomáha zvládať
hybridnú efektivitu
Naša séria tréningov - Vedenie ľudí na home-office poskytuje praktické rutiny a stratégie pre motivovanie,
dohľad a kontrolu vzdialených členov tímu a na
posilnenie tímovej spolupráce pomocou technológie.
Detaily TRÉNINGU
VEDENIE ĽUDÍ NA
HOME-OFFICE

➤

Opýtajte sa na
VEDENIE ONLINE
MÍTINGOV

➤

Objavte tréningovú
sériu EFEKTÍVNEJ
PRÁCE Z DOMU

➤

Nepripravené alebo zle vedené stretnutia bez
následných krokov majú zhubný efekt. Platí to aj pre
online stretnutia. Náš program účastníkov prevedie 5
faktormi úspechu efektívnych online stretnutí. Naučia
sa pripravovať, organizovať a viesť efektívne online
stretnutia, so zameraním na interakciu a zvýšenie
zapojenia účastníkov.

V podmienkach hybridnej práce potrebujeme
flexibilný systém, ktorý nám pomôže stať sa
produktívnejšími, zaistí efektivitu a zabráni vyhoreniu.
Náš kurz je založený na metóde Getting Things Done,
prispôsobenej hybridným pracovným okolnostiam. Ide
o spoľahlivý základ pre optimalizáciu manažovania
vašich úloh a času vo vzdialenom režime.

Kontaktujte
nás

Diskutujme o vašich potrebách
a získajte riešenie na mieru
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Zaistite si budúcnosť
rozvojom ľudí
Zamestnanci už viac netúžia po istote,
ale očakávajú možnosť rastu.*
VYHNITE SA POST-PANDEMICKÝM VÝPOVEDIAM
Očakávanie rastu nemusí nutne znamenať povýšenie. V mnohých
prípadoch zamestnanec očakáva prostredie, kde môže realizovať
svoje ambície, môže diskutovať o dlhodobých cieľoch a well-beingu.
Ak súčasný manažér nie je schopný také prostredie poskytnúť, manažér
v novej spoločnosti to robiť bude. Aby sa firmy vyhli post-pandemickej
strate ľudí, musia posilniť schopnosti vedúcich pracovníkov jasne
komunikovať zamestnancom možnosti rastu a rozvoja, a zabezpečiť
tak, aby sa ich zamestnanci cítili docenení.
VYTVORTE JEDINEČNÚ VZDELÁVACIU CESTU
Dnešní lídri sú nároční. Na to, aby sa zúčastnili
rozvojového programu, je treba prísť s niečím
výnimočným. Chcú program, ktorý je hybridom
online aj osobných aktivít, samostatného vzdelávania
a učenia vedeného trénerom, podporovaný digitálnymi
nástrojmi, ideálne založený na hre a príbehu. Na takéto niečo
musíte vynaložiť pomerne veľké množstvo energie a využiť
akúkoľvek spätnú väzbu a pomoc, ktorú viete získať. V DEVELORe
sme aj lídra cestujúceho časom pretvorili na rozvojový program.
Obráťte sa na nás a vybudujme vašu cestu k skvelému leadershipu.
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* Správa o očakávaniach zamestnancov r. 2021 (The Employee Expectations Report 2021),
založená na analýze 30 miliónov zamestnancov zo 160 krajín.

Rozvíjame
jednotlivcov a tímy
v práci
Pripojte sa k
medzinárodnej komunite
na našich podujatiach.
Sledujte nás na LinkedIn
a Facebook.

Kontaktujte nás
a pomôžte
svojim tímom
uspieť!

Ako na vedenie ľudí v roku 2021 a po ňom
Návod od lídra cestujúceho časom
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