
Lídr cestujíci časem:
Můj tým se hroutí!
Lídr z roku 1991 se ocitl v roce 2021. V 
jeho týmu jsou vážné problémy. S 
týmem se opět něco děje, jako by byl v 
rozkladu ...



Ranní pondělní porada proběhla 

docela dobře. Hodnoty KPI jsou v 

pořádku, termíny se dodržují, přítomni 

byli všichni členové týmu. Měli zapnuté 

kamery a působili dokonale 

soustředěně. „Dobře jsem to zvládl,” 

pomyslel si.

Pak si krátce vzpomněl na jinou z 

minulých porad, kdy byl tým 

mimořádně kreativní a vymyslel tu 

nezapomenutelnou prodejní kampaň ... 

"Ta ranní porada stála za nic," 

pomyslel si.
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Situace



Všichni se chovali odměřeně a formálně, někdy až mechanicky, jako 

avataři v hloupé počítačové hře. Marii chybělo nadšení, Jakub 

neoplýval žerty a Zuzka neprojevovala svůj obvyklý upřímný zájem o 

problémy ostatních. "Co se stalo? Je to tím, že se setkáváme on-line 

nebo co? " - Rozhodl se proto, že to probere s Marií, která je 

společenským srdcem týmu a jeho dlouholetá věrná přítelkyně v týmu.

Kolem 13:00 zavolal jinému kolegovi, aby si s ním neformálně popovídal. I 

on se choval méně přátelsky než obvykle. "Vždy tyto věci v kanceláři 

probíráme, tak proč je teď takový nehovorný? ... Vlastně ani nevím, jaké 

problémy má jeho oddělení. Obvykle se o všem dozvídám na chodbách 

a v neformálních rozhovorech s lidmi v budově. " - Ještě jednou 

zkontroloval, zda si pozorně přečetl všechny reporty, a spokojeně 

konstatoval, že ano. Všechno má přečtené. "Hmm ... je možné, že to 

nestačí?"

Během týdne pozorně sledoval náladu v týmu a na páteční 

společenskou akci připravil několik akčních her.

Páteční "Zoom party" však byla velkým zklamáním. Lidé neprojevovali 

zájem, hry je nebavili a o pracovních věcech se nechtěli svěřovat. Každý 

jakoby jen čekal na dobrou výmluvu, aby se mohl odpojit a odejít.

 "Jak mohu týmu vrátit jeho ducha?" Přemýšlel bezradně ...
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Pomozte Lídrovi cestujícímu v čase tak, že zodpovíte na otázky na 

následující straně. Můžete to dělat samostatně nebo diskutovat o 

odpovědích ve skupině.

Hotové řešení nahrajte na stránku Cestovatel v čase ve formátu PDF 

nebo jej zašlete na info@develor.com. DEVELOR všechna řešení předá 

Lídrovi cestujícímu v čase, aby pomocí nich vyřešil svou situaci. Jako 

poděkování i vy dostanete od trenérů DEVELORu všechna shromážděná 

řešení a doporučení.

Děkujeme!
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Zadání



Zamyslete se nad uvedenou situací a zodpovězte následující otázky, 

abyste pomohli lídrovi cestujícím v čase vyřešit problémy:

1. Zhodnoťte situaci v týmu: jaké jsou NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY, které je 

třeba řešit?

2. Co vidíte jako HLAVNÍ (KOŘENOVÉ) PŘÍČINY těchto problémů? 

Zaměřte se na skutečné příčiny, přesahující viditelné symptomy. 

3. Jaké 3 KROKY S NEJVĚTŠÍM DOPADEM byste lídrovi doporučili 

udělat?
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1. Které 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOVEDNOSTI by měl podle vás lídr využít, 

aby zvládl aktuální výzvu?

2. Pokud byste byli v podobné situaci, JAKÉ SVÉ SCHOPNOSTI byste si 

potřebovali zlepšit, nebo jakou podporu byste potřebovali?
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Zamyslete se nad uvedenou situací a pomozte lídrovi cestujícímu v čase 

překonat problémy, kterým čelí tak, že odpovíte na následující otázky z 

pohledu své HR role:

Zhodnoťte situaci v týmu: jaké jsou NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY, které je 

třeba řešit?

Co vidíte jako HLAVNÍ (KOŘENOVÉ) PŘÍČINY těchto problémů? 

Zaměřte se na ty, které stojí za symptomy, zjištěnými v týmu.

1. Aké 3 NAJÚČINNEJŠIE OPATRENIA by ste lídrovi odporúčali prijať?
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1. Jaké 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SCHOPNOSTI by měl podle vašeho názoru 

lídr využít při řešení aktuálních problémů?

2. Jaký DALŠÍ POSTUP BYSTE DOPORUČILI TÝMU, abyste jeho členům 
pomohli zvládnout emočně náročnou situaci?

Jakou OKAMŽITOU PODPORU byste z pozice HR poskytli lídrovi v 
jeho aktuální situaci?
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Kontaktujte nás 
a pomozte 
svému týmu 
uspět!

Více se naučit.
Lépe se školit.
Trvale růst.

Sledujte nás na LinkedIn 
a Facebook.

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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