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Situace 
Hlavní problém
Kořenovou příčinou druhé líderské výzvy 

je nedostatek sounáležitosti. Lidé se při 

chybějícím osobním kontaktu cítí 

odpojení od týmu, svého manažera i 

společnosti.

Výsledkem může být odtažité chování 

či menší osobní otevřenost. Lidé mají o 

sobě méně informací, ať už jde o 

pracovní nebo soukromý život.

Nemají žádné radostné společné 

vzpomínky nebo zážitky z nedávné 

minulosti, které by je dobíjely energií a 

posílily jejich soudržnost.

https://www.develor.cz/wp-content/uploads/2021/06/3-Druha-vyzva-Lidra-cestujiciho-casem-Muj-tym-se-hrouti.pdf


Pomozte lidem opět navázat kontakt.

Zajistěte v týmu dobrý tok informací

Vybudování nebo přebudování osobních vztahů začíná plynulým 

informačním tokem v týmu. Jste si jisti, že jsou členové týmu zahrnuti 

do interní komunikace v potřebné míře? Jsou pro ně komunikační 

kanály a frekvence komunikace vhodné?

Organizujte a podporujte pravidelná neformální setkání

Mnoho lídrů, kteří pracují na dálku nebo v hybridním nastavení 

nepřikládá kromě formální komunikace dostatečnou důležitost 

neformálním setkáním. V kanceláři se taková setkání a osobní 

rozhovory dějí přirozeně. Nyní je však musíte vědomě iniciovat. Ať už 

online nebo offline, neformální týmová setkání jsou velmi důležitá. 

Diskuse ve stylu Happy Hours nebo Open Space jsou skvělou odpovědí 

na tuto potřebu. Pokud chcete jít o krok dále a ještě více posílit 

týmového ducha, zorganizujte team-buildingové akce.

Najděte si čas na oslavu (pracovní či soukromou)

Dosáhli jste nedávno s týmem úspěch? Máte kolegu/ kolegyni, kteří 

vstoupili do manželství nebo měli narozeniny? Oslavte to!

Vyjádřete kolegům svou vděčnost

Vděčnost hraje při well-beingu důležitou roli - ať už jste na straně 

vděčného nebo toho, komu se vděčí :) Podporujte jako lídr vyjádření 

díků v jakékoliv týmové interakci. Zaveďte pravidelné ocenění KUDOS 

(můžete také využívat tuto možnost na síti LinkedIn). 3

Doporučení
pro lídry



Buďte kreativní a podpořte integraci 

nových kolegů.

HR oddělení má většinou zkušenosti s team-buildingovými akcemi a 

jejich různými řešeními, která lze přizpůsobit na online či hybridní prostředí. 

Lídři budou s velkou pravděpodobností vděční za kreativní nápady a 

pomoc s organizací.

Větší výzvu představuje důkladná integrace nových kolegů do týmu 

pracujícího na dálku či hybridně. Z tohoto důvodu je vývoj či adaptace 

procesu onboardingu na nový normál extrémně důležitý.

V neposlední řadě může HR nebo externí dodavatelé podpořit rozvoj 

dovedností v oblasti manažování týmu - skutečně je jiné vést tým teď, 

než to bylo před rokem. Očekávání se rychle a výrazně změnila.

Jak může pomoci HR:

Buďte konzultanti - veďte s manažery diskusi, angažujte tým a 

odhalujte kořenové příčiny. Využijte diagnostiku dostupnou na 

trhu.

Propagujte team-building. Existuje mnoho offline i online možností, 

které lze realizovat jen s minimální podporou či bez ní. Pokud je to 

nutné, můžete být v roli facilitátora.

Přehodnoťte aktuální proces onboardingu a přizpůsobte jej na 

podmínky týmu pracujícího na dálku či hybridně.

Zorganizujte tréninky leadership dovedností v oblasti manažování 

týmu (pracujícího na dálku nebo v hybridním nastavení).
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Team-buildingové programy, které se v předchozích letech 

odsouvaly na vedlejší kolej, se dnes opět dostávají do popředí. V 

portfoliu DEVELORu nabízíme několik team-buildingových řešení v 

závislosti na cíli akce a velikosti cílové skupiny.

Všechny naše team-buildingové akce vedou profesionální 

trenéři. V návaznosti na skvělou zábavu se zaměřujeme na 

budování efektivní spolupráce mezi členy týmu, bez ohledu na 

to, zda pracují v sdílené kanceláři nebo na dálku.

Účastníci mají na konci výbornou náladu a odcházejí s novými 

nástroji a rutinami, které využijí ve své každodenní práci.

Benefity team-buildingu:

● Účast na dynamických aktivitách posiluje týmového 
ducha, podporuje spolupráci a šíří pozitivní energii.

● Angažující příběhy zajišťují hravý zážitek ze vzdělávání.
● Výzvy různého typu a náročnosti podporují kreativitu a 

řešení problémů.
● Snaha o dosažení společného cíle podporuje týmovou 

soudržnost a spolupráci.
● Diskuse v rámci debrífu podpoří implementaci naučených 

poznatků do praxe.
● Společný zážitek nastavuje a prohlubuje vztahy, které 

umožňují členům týmu se snadněji a lépe propojit.

Prozkoumejte
SLUŽBY
SOUVISEJÍCÍ 
S TEAM- 
BUILDINGEM
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Jak může v této situaci
pomoct DEVELOR

https://www.develor.cz/sluzby/
https://www.develor.cz/sluzby/


Zjistěte více
O TRÉNINKU
EFEKTIVNÍ 
LÍDR TÝMU

Zeptejte se
NA SLUŽBY
K VIRTUÁLNÍMU 
ONBOARDINGU 
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Manažování jednotlivců a týmů je výzvou s proměnlivými prvky, 

která lídrovi přináší příležitosti k ovlivňování. Náš program se 

zaměřuje na to, jak rozvíjet dobře fungující tým v jednotlivých 

fázích jeho formování, přičemž zohledňuje individuální silné 

stránky členů týmu a jejich typické týmové role.

Klíčová témata tréninku:

● Metoda měření týmového výkonu

● Čtyři fáze formování týmu a role lídra v každé z fází

● Typické týmové konflikty a jak je řešit

● Manažerské nástroje na budování soudržnosti týmu

Jak může v této situaci
pomoct DEVELOR

Nástup do nové společnosti a nová pozice jsou obvykle 

vzrušujícím, no nelehkým obdobím. Prvních pár měsíců rozhoduje 

o úspěchu, angažovanosti i udržení nového kolegy.

V životním cyklu zaměstnance hraje onboarding obzvlášť 

důležitou roli.

Práce na dálku či v hybridním režimu znamená, že onboarding je 

ještě náročnější. Konzultanti z DEVELORu vás rádi podpoří při 

přehodnocení a adaptaci vašeho stávajícího procesu 

onboardingu na online prostředí, nebo při vývoji nového procesu, 

který bude vyhovovat dnešním novým požadavkům.

https://www.develor.cz/big-topics/efektivni-rizeni-tymu/
https://www.develor.cz/big-topics/efektivni-rizeni-tymu/
mailto:info.czech@develor.com
mailto:info.czech@develor.com
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Více vědět.
Lépe trénovat.
Neustále růst.

Sledujte nás na LinkedIn 
a Facebooku.

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


Lídr cestující v čase Tipy na posílení týmového ducha a soudržnosti

© DEVELOR International, 2021

Vydavatel: DEVELOR International

Autoři: Réka Greff, Zsolt Pozvai, Imre Szucs, Marek Lutz

Editace a design: Marek Lutz

Překlad: Lucie Urbanová

DEVELOR je nadnárodní společnost s 27 roky  zkušeností s poskytováním 

školicích a rozvojových programů v 16 zemích. Pomáháme jednotlivcům 

a týmům s jejich rozvojem v práci.


