
Lídr cestující v čase:
Nikdo nechce riskovat!
Náš Tomáš už zase čelí realitě 
leadershipu v roce 2021. Tentokrát se 
zdá, že jeho tým ztratil schopnost 
diskutovat o aktuálním stavu věcí, jít do 
rizika či do zdravého konfliktu. Podívejte 
se sami, co Tomáš zažívá a zanalyzujte 
tuto situaci.



"Jsou jako ovce, nemohu tomu uvěřit!" 

Zamumlal si Tomáš sám pro sebe po 

skončení týdenního statusového 

meetingu přes ZOOM.

Jeho tým z roku 1991 měl spoustu nekonvenčních nápadů, byli jako 

kreativní bomba. Pořádali intenzivní brainstormingy, na kterých dlouze 

diskutovali o stavu věcí a změnách tradičních přístupů, lidé si navzájem 

podněcovali své nápady a kladli těžké otázky nejen sobě navzájem, ale 

i jemu jako vedoucímu. Výkonnost týmu tak dosahovala neuvěřitelné 

úrovně. 

Od svého příchodu do roku 2021 pociťuje mezi kolegy jakousi nedůvěru. 

Jako by se všichni ostatních báli a až příliš ho respektovali jako šéfa. 

Nemluvě o tom, že všem naprosto chyběly jakékoli tvůrčí a inovativní 

schopnosti. Měl pocit, že jeho předchůdce záměrně vybral zaměstnance 

podle zásady "bez nápadů nejsou problémy".

Před více než třemi desetiletími se mu líbilo, že si ho všichni váží, což 

podporovalo jeho samolibost. Jeho názory a požadavky byly přijímány 

bez obtíží a odporu, lidé s jeho názory a myšlenkami souhlasili. 

Samozřejmě kromě Petra, který měl ve všem prsty. Rád se s ním hádal, 

stejně jako ostatní. Nepříjemný člověk, který svými poznámkami 

zesměšňoval ostatní. Je však třeba poznamenat, že byl nejlepším scrum 

masterem ve firmě a významně přispíval k jejím výsledkům. 
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”

Hned po Tomášově nástupu v roce 2021, kdy se stal lídrem, zachytil řeči, 

co se povídaly na chodbách, o svém předchůdci, Františkovi Ničíkovi, 

který byl údajně tvrdým šéfem. Vedl tým pevnou rukou, vyžadoval přísné 

dodržování pravidel, které si ani nikdo nedovolil porušovat. 'Buď bude po 

mém, nebo můžeš jít' byl jeho oblíbený výrok a lidé tedy dělali tak, jak 

chtěl, disciplinovaně a potichu. Minimálně těch pár, kteří zůstali ve firmě 

a v týmu.

"Leadership vnímám jinak. Nechávám lidi, aby si našli vlastní cestu, ale 

stále očekávám výsledky. Pravidla jsou důležitá, ale osobní vztahy jsou 

na prvním místě. Jsem otevřený názorům a nápadům svého týmu, nebo 

spíš byl bych... protože jak už jsem zmínil, oni nic neříkají a na nic se 

neptají," prohlašuje Tomáš.

Přemýšlel nad poslední poradou, která byla perfektním příkladem:

V pátek ráno jsme měli náš pravidelný týdenní meeting.

Začali jsme přehledem aktuálního stavu - každý má 3 minuty na to, aby 

probral, co udělal, co se mu podařilo, nebo případně požádal o pomoc. 

Lze se štěstím konstatovat, že nikdo neměl žádné problémy ani překážky, 

samé dobré zprávy.

Něco jsem okomentoval a položil doplňující otázky, než jsem jim dal 

prostor, aby diskutovali mezi sebou nebo sami položili další otázky. Bylo to 

opravdu trapné, ale žádné otázky nepřicházely, seděli tam jako 

poslušné děti ve škole. Jen Michal dělal nevhodné vtipy, které sice 

osvěžily atmosféru, ale občas někoho urazily.

Musím na lidi tlačit, aby přicházeli s nápady a návrhy na zlepšení 

efektivity práce a výkonnosti. Ale kromě mého příspěvku není nic, co by 

se dalo reálně použít. 

Výkon týmu je v pořádku, přestože chybí inovace, otázky i odvaha, ale 

Tomáš se v této situaci vůbec necítí dobře. Co mu navrhujete? Potřebuje 

vaši radu - něco se musí změnit.
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Pokud chcete pomoci lídrovi cestujícímu v čase, odpovězte na otázky 

na následující stránce. Můžete se do toho pustit samostatně nebo 

uspořádat skupinové rozvojové sezení a využít tak sdílené zdroje.

Pokud své řešení zdokumentujete, přejděte na web Cestovatel časem a 

soubor PDF s vaším řešením nahrajte nebo ho pošlete na adresu 

info.slovakia@develor.com. V DEVELORu shromáždíme všechna řešení a 

předáme je lídrovi cestujícímu v čase, abychom mu pomohli zvládnout 

danou výzvu. Jako poděkování dostanete všechna vybraná řešení a 

doporučení od trenérů společnosti DEVELOR.

Děkujeme!
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Zamyslete sa nad uvedenou situací a pomozte lídrovi cestujícímu 

v čase odpovědět na následující otázky:

1. Vyhodnoťte situaci v týmu: které NALÉHAVÉ PROBLÉMY je třeba 

vyřešit? 

2. Které KOŘENOVÉ PŘÍČINY podle vás způsobují uvedené problémy? 

Zaměřte se na skutečné příčiny, přesahující viditelné příznaky. 

(Kořenová příčina je hlavním důvodem problému)

Jaké 3 KROKY S NEJVĚTŠÍM DOPADEM byste lídrovi doporučili?
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1. Které 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOVEDNOSTI by měl podle vás lídr využít, 

aby zvládl aktuální výzvu?

1. Kdybyste se ocitli v podobné situaci, které ze SVÝCH DOVEDNOSTÍ 

byste potřebovali rozvíjet, případně jakou podporu byste 

potřebovali?
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Zamyslete sa nad uvedenou situací a pomozte lídrovi cestujícímu 

v čase odpovědět na následující otázky z pohledu své HR role:

1. Vyhodnoťte situaci v týmu: které NALÉHAVÉ PROBLÉMY je třeba 

vyřešit? 

2. Které KOŘENOVÉ PŘÍČINY podle vás způsobují uvedené problémy? 

Zaměřte se na skutečné příčiny, přesahující viditelné příznaky. 

(Kořenová příčina je hlavním důvodem problému)

Jaké 3 KROKY S NEJVĚTŠÍM DOPADEM byste lídrovi doporučili?
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1. Které 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOVEDNOSTI by měl podle vás lídr využít, 

aby zvládl aktuální výzvu?

Jaký ROZVOJ BYSTE DOPORUČILI TÝMU, abyste jeho členům 
pomohli zvládnout emočně náročnou situaci?

JAKOU PŘÍMOU PODPORU byste jako zástupce/zástupkyně 
personálního oddělení poskytli lídrovi v současné situaci?
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Kontaktujte nás
a pomozte svému
týmu uspět! 9

Více vědět.
Lépe trénovat.
Neustále 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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