
Lídr cestující v čase:
Manažování výkonu 
a přetížení 
informacemi
Tomáš si myslel, že už se věci mění k 
lepšímu, ale jako lídr opět čelí nové 
výzvě. Přečtěte si jeho příběh a 
pomozte mu!



Lídr cestující v čase si s obavami přečetl 

upomínku z HR ve své e-mailové 

schránce - nastal čas pololetních 

hodnotících pohovorů.

"Zatracená hodnocení," hřímal si pro sebe. Ještě si vzpomněl, jak se v 

jeho bývalé firmě v 90. letech zaváděl systém hodnocení výkonnosti... 

Trapné chvíle při vedení pohovorů, spousta papírování... Vše zcela 

zbytečné. Celé hodnocení skončilo na dně šuplíku a leželo tam bez 

povšimnutí až do dalšího hodnotícího období. 

"Zajímalo by mě, jestli se situace od té doby nějak změnila," uvažoval. 

Pokud chtěl být k sobě upřímný, musel si přiznat, že netuší, jak a co má 

nyní hodnotit, když všichni členové týmu pracují na dálku. 

Dříve, když všichni seděli na jednom místě, to bylo mnohem jednodušší.  

Viděl, kdo je v kanceláři přítomen, kdy přichází a odchází, co dělá, 

kolikrát má přestávku... ale teď neměl možnost to všechno sledovat...

Celkově si jeho tým vedl dobře. Samozřejmě, vždycky to může být lepší, 

ale vzhledem k okolnostem to bylo v pořádku. Alespoň prozatím. V 

hloubi duše však věděl, že do konce roku se od něj a jeho týmu 

očekávají lepší výkony. 

Nebyl si však jistý, jak hodnotit výkony svých kolegů na individuální úrovni. 

Neviděl je, nevěděl, kolik a jak vlastně pracují.
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Situace
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Začal si kolegy jednoho po druhém představovat:

Jan, zkušený profesionál, jehož výkonnost kolísá stejně jako jeho nálada. 

Skvělý myslitel, který posílal e-maily v nemožných nočních hodinách a 

druhý den byl na všech schůzkách otupělý a nepřinášel na ně žádnou 

hodnotu. Často se tváří znuděně, jednou dokonce prohlásil, že práce už 

pro něj není výzvou. 

Klára - upovídaná a společenská, na schůzkách všechny povzbuzuje. 

Pracuje tvrdě, ale zdá se, že není schopna plánovat a organizovat své 

úkoly. Říká, že je přetížená, ale podle Tomáše je problém spíš v 

nedostatečné prioritizaci úloh. 

Maria, nová posila týmu. Tomáš se s ní ještě osobně nesetkal. Zpočátku 

byla velmi nadšená a pozitivní, ale zdá se, že její aktivita vyprchala. Často 

si stěžuje, že nerozumí své roli v týmu a neví, co se od ní očekává. 

...a pak je tu Petr... rebel ve střehu. Nic mu není dost dobré. Má ambice 

vést lidi, ale v současné době nemá možnost kariérního postupu. 

To je samozřejmě jen domněnka. Tomášovi chybí další informace, aby je 

mohl poskládat dohromady.  

"Informace ..." povzdychl si. Na jedné straně ho fascinovala plejáda 

komunikačních kanálů v roce 2021. Kromě příležitostných setkání s kolegy 

někdy komunikoval přes WhatsApp. Nebo e-mailem. Nebo oběma kanály. 

Nebo se někdy komunikace i ztratila. Někdy si nepamatoval, kterou zprávu 

kam poslal ... případně, zda ji vůbec poslal.
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Nejhorší na všem bylo, že Tomáš nevěděl, jak moc spolu komunikují 

jednotliví členové týmu, respektive, zda vůbec spolu komunikují. Pocítil 

nepříjemné sevření žaludku, když si představil, kolik důležitých informací 

se v tomto komunikačním šumu asi tak ztratí.

Rychle tyto rozptylující myšlenky opustil a vrátil se k hodnotícím 

rozhovorům.

Vzpomněl si na diskusi s kolegou z HR oddělení, když přišel  na řadu 

dokument o KPI... I když si nebyl jistý, zda jsou údaje stále relevantní, 

nechtěl polemizovat o jejich validitě. Možná však nastal nejvyšší čas tak 

učinit ...



Chcete-li pomoci lídrovi cestujícímu v čase, odpovězte na otázky na 

následující stránce. Můžete to udělat samostatně nebo uspořádat 

skupinové sezení a využít tak společné 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 shromáždímě 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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Zadání



Zamyslete se 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? 

1. 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 

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

aby zvládl aktuální výzvu?

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

JAKOU PŘÍMOU PODPORU byste jako zástupce/zástupkyně HR 
oddělení poskytli lídrovi v současné 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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