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-Stewart Desson,

riaditeľ Lumina Learning

V dnešnom búrlivom svete sú naše cesty za
úspechom denne hatené výzvami
a neistotami, z čoho vyplýva, že vedenie už
nie je vyhradené pre úrady mocných
riaditeľov a politických činiteľov. Viac ako
kedykoľvek predtým sa spoločný úspech
organizácií a tímov odvíja od schopnosti
využiť rozličné kvality, ktorými je každý
človek jedinečný. Lumina Líder Portrét je
mocným nástrojom, ktorý vyvinula Lumina
Learning s cieľom pomôcť vám a vašej
organizácii zužitkovať presne to, čo váš druh
vedenia odlišuje od ostatných.

Dúfame, že práca s vaším portrétom bude pre
vás príjemnou aj poučnou skúsenosťou.
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„Stať sa lídrom je to isté ako stať sa samým sebou. Je to
presne tak isto jednoduché a zároveň tak zložité.“ -
Warren G. Bennis

Dnes sa „vedenie“ stalo samostatným odvetvím, nakoľko organizácie rozpoznali výhody
výchovy a rozvoja jednotlivcov naprieč všetkými úrovňami aby sa stali efektívnymi,
schopnými lídrami; povzbudzujúc ich k zodpovednosti a proaktívne využívať príležitosti
ako aj identifikovať problémy a prinášať riešenia. Ale čo presne je líderstvo? Ľudia sa
zhodujú na jeho dôležitosti, ale zriedkakedy na jeho definícii.

Veríme, že vstup do úlohy lídra je skôr prejavom sebarealizácie ako zvládnutia
organizačných procesov; prieskumnou cestou do toho kým by sme mali byť a nie
jednoduchým porozumením s čím pracujeme.

Vedenie vo všetkých svojich formách sa môže časom rozvíjať a rásť. Niektorí ľudia vedú
zo srdca s prirodzenou oddanosťou ku kľúčovým hodnotám. Takíto ľudia nielenže vedú
príkladom, ale vedú žijúc autentickým spôsobom, pravdivo podľa svojich princípov. Iní
vedú ponajprv seba. Majú vysokú úroveň disciplíny a nasadenia, ktoré im pomáha
rozvinúť jasnosť a smerovanie, a to im obratom dáva schopnosť zvýšiť svoju efektivitu.

Môžete vyučovať identifikovateľné a merateľné procesy s cieľom urobiť z ľudí lepších
manažérov. Avšak nedá sa niekoho naučiť byť lepším lídrom, nakoľko líderstvo sa rodí
medzi pochopením samého seba a pochopením okolností. Je to presne o tom, ako môžeme
najlepšie poslúžiť záujmom kolektívu alebo organizácie.

Lumina Líder Model Vedenia bol vytvorený so zámerom pomôcť vám porozumieť
rozličným zložkám vášho špecifického druhu vedenia poukázaním na rôzne spôsoby vašej
interakcie s pracovným prostredím.
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Cieľom vášho Lumina Líder Portrétu nie je kategorizovať vás ako určitý typ lídra. Portrét
je skôr navrhnutý tak, aby vám poskytol komentáre k rôznym charakteristikám ktoré
vlastníte a prejavujete, aby sa dosiahol pozitívny efekt.

Každý má svoj vlastný štýl vedenia a tento workshop sa zameria na to, ako čo najlepšie
využiť vaše jedinečné silné stránky, aby sa rozvinuli vaše lídrovské zručnosti. Často sa
nedá hovoriť o jedinej kvalite, ktorá by urobila lídra „veľkým“ – normálne ide
o kombináciu kvalít rozvíjaných praxou a skúsenosťami, ktoré sa premiešajú a pomôžu
človeku vyčnievať z radu. Naučíte sa, ako rozšíriť a rozvinúť spektrum vašich zručností v
snahe stať sa vo vašej organizácii výnimočným lídrom.

 



Slovník: Ako čítať váš Lumina Líder Portrét

Ja sám
 Vaše skóre

sebahodnotenia zo
7 bez referencie
k normatívnej

skupine

Norma v %
 Vaše skóre

sebahodnotenia
v percentách
v porovnaní

s ostatnými lídrami
v normatívnej

databáze Luminy

Poradie 
 Vaše skóre

sebahodnotenia
v porovnaní

s ostatnými lídrami
vo vašom projekte

Oblasť ktorú
treba rozvíjať

 Vlajka naznačuje
oblasti potreby
osobného rastu
s počtom koľko

krát ostatní
označili otázku,
kompetenciu,

alebo doménu pre
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1- Silno nesúhlasím 2 -Nesúhlasím 3 - Trochu nesúhlasím 4 - Niečo medzi
5 - Trochu súhlasím 6 - Súhlasím 7 - Silno súhlasím

V portréte sa používa nasledovná terminológia:

Kvalita: Súbor charakteristík reprezentujúcich vaše správanie a myšlienkove procesy pri
vedení.

Domény: Súbor líderských kvalít, ktoré sa spájajú do skupín a formujú konkrétny štýl
vedenia.

Norma: Normatívne údaje sú údaje reprezentatívnej vzorky populácie. Normy sú hodnoty,
ktoré sú reprezentatívne pre skupinu, ktorú možno použiť ako východiskový bod, s ktorým
sa porovnávajú následne zhromaždené údaje. Normatívne údaje pomáhajú pochopiť
distribúciu alebo všeobecné rozšírenie vyhodnocovaných charakteristík v širšej populácii.
Zhromažďovaním normatívnych údajov sa tvoria viaceré úrovne výkonu v teste a hrubé
skóre z testov sa prenáša do vysvetľovanej škály.

V záťaži: Toto je termín používaný na opis kvalít, ktoré prejavujete ako líder v strese, alebo
pod zvýšeným tlakom.

 

Vediem ľudí k tomu, aby sa
ich výkon zlepšoval a

potenciál rozvíjal

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

7.0 100%
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Tento obrázok reprezentuje Model vedenia Lumina Leader a jeho štyri domény vedenia,
ktoré identifikujú štyri odlišné štýly vedenia - Vedenie s víziou, Vedenie s nasadením,
Vedenie zapojením ľudí a Vedenie k splneniu. V rámci každej z týchto domén sú štyri
kvality vedenia. Nasledujúce štyri strany predstavujú každú doménu a štyri kvality v nej
zahrnuté.
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Vedenie s víziou

Líder je ten, kto pozná cestu, ide tou cestou a ukazuje na ňu. - John C
Maxwell

Lídri s veľkou víziou dokážu inšpirovať k veľkým výsledkom. Stále hľadajú ako rásť,
zdieľajú myšlienky a motivujú tých okolo nich k tomu istému. Je to nevyhnutné obzvlášť
v prostredí, kde sa stále hľadá inovácia. Všetky tieto zložky hrajú kľúčovú úlohu pri
rozvoji a úspechu ich dlhodobej stratégie.

Aby ste v tejto doméne boli efektívni, potrebné sú nasledovné kvality:

Nadšenie z učenia

Strategické myslenie

Inšpiruje a povzbudzuje

Majster inovácií

Pre detailnejšiu definíciu každej z týchto kvalít si, prosím, otvorte sekciu referencií na konci
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Vedenie zapojením ľudí

Svoj úspech dosiahnite na základe služby iným, nie na úkor iných. - H.
Jackson Brown Jr

Veľkí lídri vyžadujú hlboké porozumenie iných ľudí a vzťahov medzi nimi. Toto im
pomáha formovať zväzky založené na dôvere a rešpekte, čo vedie k trvalým vzťahom
prospievajúcim všetkým zúčastneným. Lídri, ktorí ľuďom rozumejú, sú takisto schopní
podporovať ich talent a rozoznať oblasti, kde sa ich zručnosti môžu ešte viac rozvíjať.

Aby ste v tejto doméne boli efektívni, potrebné sú nasledovné kvality:

Vedie a rozvíja

Tímová práca

Budovanie vzťahov

Morálka a dôvera

Pre detailnejšiu definíciu každej z týchto kvalít si, prosím, otvorte sekciu referencií na konci
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Vedenie s nasadením

Je ťažké poraziť človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva. - Babe Ruth

Lídri môžu byť len takí dobrí ako to, čo dosiahli. Musia si dať pozor, aby ich osobná
ambícia bola vyvážená odovzdaním sa a zameranosťou ľudí okolo nich. Preto sa líder musí
uistiť, že sa všetci snažia vydať zo seba to najlepšie. Aby to dosahovali, svoje vedenie
zakladajú na jasnej komunikácii delegovaných zodpovedností, ako aj striktnej logike
a rozumných zdôvodneniach.

Aby ste v tejto doméne boli efektívni, potrebné sú nasledovné kvality:

Vysoké pracovné nasadenie

Logická a priama argumentácia

Určuje jasný smer

Snaha o dokonalosť

Pre detailnejšiu definíciu každej z týchto kvalít si, prosím, otvorte sekciu referencií na konci

 



Vedenie k splneniu

Chris Sample - Osobný portrét
 Facilitátor Sample Practitioner
 ©2021Lumina Learning Ltd

12

Vedenie k splneniu

Vôľa zvíťaziť je bezcenná, pokiaľ nemáte vôľu pripraviť sa. - Thane Yost

Líder musí považovať splnenie cieľa za jednu z hlavných vecí, ktoré má neustále na zreteli.
Musí uvádzať do praxe nevyhnutné štruktúry a plány a rovnako dôsledne analyzovať
momentálnu situáciu, aby sa uisťoval, že jeho tím je schopný dosiahnuť čo sa od nich
vyžaduje. Od ostatných očakáva odovzdanosť a disciplínu ako reakciu na jeho detailné
plánovanie a starostlivé delegovanie.

Aby ste v tejto doméne boli efektívni, potrebné sú nasledovné kvality:

Plánovanie s realizáciou

Rozvážny pod tlakom

Získavanie a analýza dát

Motivuje k zodpovednosti

Pre detailnejšiu definíciu každej z týchto kvalít si, prosím, otvorte sekciu referencií na konci
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Chris Sample
Každá zo štyroch domén ovplyvňuje štýl vedenia odlišným spôsobom, pričom všetky sú
hodnotné. Váš osobný štýl vedenia je najvýraznejšie ovplyvnený Vedením k splneniu,
nakoľko v tejto doméne máte najvyššie skóre. Motivátor vášho vedenia je „Správne na
prvý krát“

Viac o vašh kvalitách:
 

V neistých časoch do ostatných vštepujete pokoj udržujúc zameranie na dôležité veci
a vyhýbajúc sa drastickým, potenciálne škodlivým rozhodnutiam.

Presadzujete naprieč organizáciou kultúru zodpovednosti povzbudzujúc ostatných
k preberaniu iniciatívy a zodpovednosti za dokončenie úloh vyzdvihujúc zameranosť
a produktivitu.

Ste starostlivý plánovač, ktorý svoje myšlienky aj nasleduje do posledného detailu,
čím inšpiruje ostatných k istote a dôvere v iných.
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Nasledujúci graf ukazuje aké je vaše skóre na úrovni domén
 
Efektívne použitie domén
 

 
 
Používanie domén v záťaži
 

 
 

Vedenie s víziou

Vedenie s nasadením

Vedenie k splneniu

Vedenie zapojením ľudí

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 14% 1

4.7 16% 1

5.5 63%

4.8 18%

Nejasné vedenie

Riadené vedenie

Nezaujaté vedenie

Neformálne vedenie

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 21% 2

3.7 39% 1

3.4 71% 1

3.4 56%
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Kompas vášho efektívneho vedenia
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Váš kompas vedenia v záťaži
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Kľúčové kvality podľa vášho sebahodnotenia
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Efektívne používanie domény Vedenie k splneniu
 
Títo lídri sú spoľahliví a vlastnia nevyhnutnú disciplínu a oko pre detail potrebné pre tím,
aby dosiahol splnenie záväzkov. Sú dôslednými plánovačmi a presadzujú štruktúry
s cieľom konzistentných výsledkov, udržujúc si rozvahu aj v časoch tlaku.

 
Vaše používanie Vedenie k splneniu efektívne
 

 
 
Vaše kľúčové silné stránky:
 

Tým, že máte na zreteli celkový obraz, dokážete zostať sústredený aj v ťažkých
okolnostiach

Svoje emócie si držíte pod kontrolou aj keď sa tím dostane pod tlak

Dávate si záležať na vlastnej objektívnosti, keď vyhodnocujete svoje slabé a silné
stránky

 
Vaše ďalšie prejavy vedenia
 

Váš súťaživý prístup znamená, že naplno využívate svoj čas a zdroje aby ste zaistili,
že váš tím nebude nikdy zaostávať. Keď nesplníte svoje očakávania, máte pocit, že
ste pozadu a spravíte si ešte striktnejší rozvrh. Kvôli vašej túžbe prekonať iných ste
motivačným lídrom a v časoch krízy pomáhate tímu zostať v pokoji a v zameranosti
na výsledok.

Často sa nachádzate v situácii, kde formálne, či neformálne preberáte vedúcu úlohu.
Máte silné sebapoznanie, čo vám pomáha nebyť videný ako povýšenecký, či
egoistický, keď nastane takáto situácia. Kým menej pozorný líder možno pošliape
ostatných na ceste na vrchol, o vás je známe, že smerujete hore s "gráciou".

 

Vedenie k splneniu

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.5 63%
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Odporúčané oblasti vášho rozvoja
 
Aj keď ste lídrom, ktorý si je vedomý celkového obrazu, je stále dôležité, aby ste zaručili,
že vaša konceptuálna vízia bude rovnako založená na momentálnych prioritách
a praktických záležitostiach pomocou zhromažďovania údajov a ich analýzy, aby ste
rozšírili svoje poznatky.

Počas plánovacej fázy sa snažte ponúknuť nejaké netradičné a kreatívne nápady. Pridajú
k sile a hĺbke vášho plánovania a zároveň budú stimulovať ostatných, aby aj oni sami
prinášali svoje nápady. Uvažujte s predstavivosťou o problémoch, ktoré môžu nastať
v pláne počas jeho cesty k splneniu. To vám pomôže predvídať riziká a včas prinášať
riešenia.

 
Ďalšie možnosti rozvoja
 

Podporte svoju logiku rozhodovania analýzou relevantných údajov, ktoré ste
ohľadom záležitosti zhromaždili

Dôležitou metódou ako zostať o krok vpred v biznise je zhromažďovať údaje okolo
vás a analyzovať ich

Buďte otvorený novým spôsobom zhromažďovania údajov a ich analýzy, pomôže
vám to lepšie pochopiť širší kontext

Snažte sa využiť svoju tvorivosť a pripravte inovatívne plány a metódy na ich
splnenie

Neustále vyhodnocujte pokrok, ktorý vy i váš tím dosahujete, aby ste zaručili, že
budete stíhať termíny a splníte úlohy

Zbieranie údajov je dôležitou súčasťou väčšiny projektov a poskytuje štatistický
podklad, o ktorý sa opierajú mnohé nápady. Často je to nevyhnutné pre úspech
projektu a ak sa vám to aj zdá byť jednotvárne, pre projekt to má veľký význam.

Bez ohľadu na tom, ako zle situácia vyzerá, vždy sa môžete spoľahnúť na to, že váš
zdravý rozum vám pomôže zachovať chladnú hlavu a určiť vašim krokom ten
správny smer.

Aj keď plánovanie nie je niečo, čo je pre vás prirodzené, existujú výhody
vyplývajúce z tvrdej práce na vytvorení dobrého plánu. Umožní vám držať sa
časových plánov a upozorní vás, keď niekto zaostáva za časovým harmonogramom,
aby ste ho mohli povzbudiť.
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Možné používanie domény Vedenie k splneniu v záťaži
 
Lídri, ktorí si cenia výsledky viac ako čokoľvek, riskujú dusenie individuálneho rastu
a tvorivosti tých okolo nich. Javia sa ako nerozhodní, keď čelia situáciám, v ktorých majú
pocit, že potrebujú viac informácií. Takisto môžu tráviť priveľa času a energie na
plánovanie, zdržiavajúc tím pri realizácii a brzdiac proces.

 
Vaše používanie domény Vedenie k splneniu v záťaži
 

 
 
Záverečné poznámky a odporúčania k doméne Vedenie k splneniu
 

Nedovoľte, aby sa vaše osobné túžby stali prekážkou na ceste za vašimi cieľmi

Dozrite na to, aby ste pri poddávaní sa vlastnej intuícii mysleli na to, že vaše kroky
musia viesť k realizácii stanovených cieľov

Uberte plyn, pokiaľ si to vyžaduje situácia, aby ste mohli prehodnotiť svoj progres

Uvedomte si, kedy je potrebné zvoliť menej výrazný štýl vedenia

Vaše vízie sú možno ohromné a vaša túžba napĺňať ich ešte väčšia, ale veci sa dajú
dosahovať iba krok za krokom

Ste zvyknutý držať svoje pocity pod kontrolou a nedávate ľuďom naokolo vedieť,
čo si myslíte. Môže to spôsobiť, že bude pre vás veľmi ťažké budovať vzťahy s
novými ľuďmi, keďže nie ste zvyknutý otvárať sa.

Keď si niečo rozvážne premyslíte a potom dáte svoje slovo, že to urobíte, môže vás
časový manažment úplne posadnúť. Toto zameranie sa na splnenie cieľov môže
viesť k nerealistickým požiadavkám kladeným na vás, ako aj na tých, s ktorými
pracujete.

Váš zdravý skepticizmus a prirodzená opatrnosť vás môžu bezpečne ochrániť pred
unáhlenými rozhodnutiami, ale rovnako vám môžu brániť v napredovaní. Tým, že
odmietate preskúmať určité prístupy, oberáte sa o možnosti, ktoré by priniesli.

 

Vedenie k splneniu

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.4 71% 1
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Používanie vašich štyroch kvalít efektívne a v záťaži
 
Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Rozvážny pod tlakom

Získavanie a analýza dát

Motivuje k zodpovednosti

Plánovanie s realizáciou

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

7.0 100%

4.3 30%

6.0 82%

4.7 33%

Rozvážny pod tlakom až
Nezainteresovaný

Získavanie a analýza dát až
Paralyzujúca analýza

Motivuje k zodpovednosti
až Prísny

Plánovanie s realizáciou až
Posadnutý plánovaním

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.3 95% 1

2.0 30%

3.3 68%

3.0 67%
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Efektívne používanie domény Vedenie zapojením ľudí
 
Líder schopný efektívne prečítať ľudí a nadviazať s nimi vzťah ich často dokáže pozitívne
ovplyvniť s cieľom dosiahnuť spoločné zámery. Uprednostňuje pracovnú atmosféru
s dôrazom na dôveru a zdieľané hodnoty, kde sa každému ľahko zdieľajú ich pohľady
a spätná väzba konštruktívnym spôsobom.

 
Vaše používanie domény Vedenie zapojením ľudí efektívne
 

 
 
Vaše kľúčové silné stránky:
 

Ste vynikajúci v zdieľaní informácií s vaším tímom, obzvlášť písomnou formou

Podporujete diskusie, kde každý prejaví svoje najlepšie myšlienky

Úspešne prichádzate so spôsobmi ako získať dôveryhodnosť u kolegov

 
Vaše ďalšie prejavy vedenia
 

Je pre vás dôležité úplne rozumieť dlhodobým cieľom a výhodám každého návrhu.
Pripomínate to tímu, keď predstavujete a vysvetľujete kľúčové idei, ktoré
podčiarkujú projekt. Bez ohľadu na povrchové rozdiely, keď sa vášmu tímu
adekvátne zdôvodnia a vysvetlia, stanú sa tieto kľúčové idei spoločným základom
pre tímovú prácu.

Vaše správanie je neustále profesionálne a dôstojné; dávate si však pozor, aby ostatní
vedeli, že toto nepopiera potrebu plného otvorenia sa a úprimnosti, keď k vám
prichádzajú. Sľuby beriete vážne a od ostatných čakáte, že to ocenia rovnakým
prístupom.

 

Vedenie zapojením ľudí

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.8 18%
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Odporúčané oblasti vášho rozvoja
 
Dajte svojmu tímu jasné postupy , aby ste podporili ďalší rozvoj ich zručností. Jednajte na
základe príležitostí, ktoré máte, aby ste konštruktívne kritizovali tých, ktorí nedosahujú
svoje ciele; vaša inštinktívna danosť viesť vám pomáha robiť to bez toho, aby ste sa
niekoho dotkli. Možnože zistíte, že jednoduchým stanovením náročných cieľov sa váš tím
pohne vpred v snahe dosiahnuť ich.

Logika je jedným z nástrojov, ktoré možno použíť, aby ste udržali tím spojený. Pamätajte,
že tým, že predstavujete veci konzistentným a premysleným spôsobom, dávate ľuďom
vedieť, aký je plán a ako môže každý najlepšie spoločne pracovať na jeho dosiahnutí.
Takto môžete všetkých zjednotiť a udržať ich v rovnakom tempe.

 
Ďalšie možnosti rozvoja
 

Snažte sa nájsť spôsoby ako pomôcť členom tímu rozvíjať sa aj keď sa zdá, že sú
v slepej uličke

Vaše nadanie všímať si súvislosti môžete využiť počas analýzy výkonu vášho tímu;
môžete ich s nimi zdieľať ako spätnú väzbu

Zamerajte sa na úspech na jednotlivcov z vášho tímu, podporte ich k v snahe
o dlhodobý osobný rozvoj

Keď majú ľudia problém pracovať smerom k spoločnému cieľu, uistite ich, že sa na
vás môžu obrátiť a nájsť pokojnú perspektívu

Zužitkujte logiku vašich komunikačných zručností, aby ste v jednaní s rôznymi
tímami dokázali jasne načrtnúť vaše stanoviská

Hľadajte skrytú podstatu stresu a napätia v skupine. Ak sa vám ich podarí zachytiť
včas, nebudete sa trápiť s plne rozvinutým konfliktom. Hovorte s každým
zainteresovaným jednotlivcom zvlášť a potlačte problémy v zárodku.

Keď sa organizačné nariadenia stanú prekážkou pri plnení vašich cieľov, potrebujete
ich obísť. Niekedy je dôležitejšie veci urobiť, než sa obávať prekročenia nejakej
byrokratickej „Červenej pásky“.

Načúvať druhým je dôležitá zručnosť, takže by ste si mali pestovať túto schopnosť a
precvičovať ju v rozhovoroch. Pravdepodobne budete počuť myšlienky, ktoré
provokujú k rozmýšľaniu a názory, ktoré by vám unikli, keby ste pozorne nenačúvali
svojmu konverzačnému partnerovi.
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Možné používanie domény Vedenie zapojením ľudí v záťaži
 
Keď lídri v tejto doméne jednajú prehnane a prepäto, môžu sa príliš ponárať do osobných
problémov iných a stráviť priveľa času tým, že sa snažia zaručiť, že každý je šťastný
namiesto zamerania sa na kolektívne ciele. Takisto dokážu strácať zo zreteľa svoje vlastné
priority v snahe pomôcť iným v ich starostiach, čím kompromitujú svoje osobné ciele
tvrdohlavým pridržiavaním sa hodnôt a poctivosti.

 
Vaše používanie domény Vedenie zapojením ľudí v záťaži
 

 
 
Záverečné poznámky a odporúčania k doméne Vedenie zapojením ľudí
 

Vyhýbajte sa tomu, aby ste všetko ponechávali na poslednú minútu s vierou, že vás
zachránia vaše inštinkty - vy i váš tím tak budete konštantne niečo dobiehať

Aby ste si vytvorili dobré vzťahy, môžete niekedy ustúpiť, aj keď máte pocit, že
máte pravdu

Opak vysokej morálky je manipulácia - snažte sa nebyť arogantný a nezhadzovať
ostatných v snahe zdôrazniť svoju vlastnú pozíciu

Pamätajte na to, aby ste riziko i prínos zdôrazňovali rovnakou mierou

Pamätajte, že podpora a povzbudzovanie členov tímu môže byť pri dosahovaní
zmeny silnejším prostriedkom než váš priamy manažment

Niektoré situácie vyžadujú empatiu a súcit a táto rola vám sedí dobre. Avšak niekedy
sa stáva, že vaše emócie situáciu zahmlia a tak sa vám môže ťažko držať odstup a
byť objektívny.

Zdráhate sa pritiahnuť pozornosť na vlastné úspechy. Môže to viesť k tomu, že iní
budú v práci povýšení pred vami. Vaša dobrovoľná skromnosť vás takto
znevýhodňuje.

Uvedomte si, že je mnoho ľudí, ktorí nie sú takí empatickí ako vy, takže keď sa s
nimi rozprávate, snažte sa nepoužívať pocity a emócie, aby ste ich inšpirovali a
zaangažovali.

 

Vedenie zapojením ľudí

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.4 56%
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Používanie vašich štyroch kvalít efektívne a v záťaži
 
Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Morálka a dôvera

Budovanie vzťahov

Vedie a rozvíja

Tímová práca

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 44%

6.3 84%

4.0 13%

4.0 7%

Morálka a dôvera až
Prehnaná zásadovosť

Budovanie vzťahov až
Snaha o obľúbenosť

Vedie a rozvíja až
Mentoruje

Tímová práca až Prehnaná
spolupráca

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 77%

1.7 15%

4.3 92%

2.7 28%
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Efektívne používanie domény Vedenie s víziou
 
Lídri zameraní na túto doménu sa celý život učia a berú si cenné poučenia, ktorými
prispievajú k celkovému cieľu organizácie. Ostatných neustále motivujú a podporujú ich
tvorivosť, podporujúc dynamické ovzdušie neustálych inovácií a myslenia na dlhodobé
ciele.

 
Vaše používanie domény Vedenie s víziou efektívne
 

 
 
Vaše kľúčové silné stránky:
 

Ste dobrý v chápaní vízií na intelektuálnej úrovni, čo vás povzbudzuje využívať
vašu zvedavosť a prenikať hlbšie do podstaty vecí

Ste nápomocný, keď treba nájsť spôsoby, ako vášmu tímu komunikovať vízie vašej
organizácie a širšie stratégie

Pri vyhodnocovaní trhu ste racionálny a objektívny, čo vám pomáha byť veľmi
efektívne inovatívny

 
Vaše ďalšie prejavy vedenia
 

Máte schopnosť udržať pozornosť skupiny aj v zložitých situáciách. Vaša
vyrovnanosť ohľadom autority vám uľahčuje byť pevným bodom, ku ktorému sa
ostatní môžu obracať. Pri rozhovoroch s ostatnými ich pozornosť udržujete
zameranú na danú úlohu.

Ostatní vás vnímajú ako vyrovnaného a svedomitého člena vašej organizácie. Toto
znamená, že vám ľudia prirodzene veria a akýkoľvek projekt spojený s vaším
menom získava ľahšie dôveru. Toto je kompliment, ale takisto je to zodpovednosť,
nakoľko môžete ovplyvňovať celkové smerovanie vašej organizácie.

 

Vedenie s víziou

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 14% 1
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Odporúčané oblasti vášho rozvoja
 
Keď nastane situácia, ktorá si vyžaduje nekonvenčný prístup, vaši kolegovia sa obrátia
s prosbou o radu na vás. Buďte otvorený diskusiám s vašim tímom, ktoré vzídu z takýchto
momentov . Váš vizionársky prístup dostáva z vašich spolupracovníkov kreatívne nápady
a podporuje pozitívnu, energiou nabitú atmosféru, v ktorej sa nové pohľady a prístupy
veľmi oceňujú.

Tým, že sa hlboko zamýšľate nad spôsobom riešenia problému, často dokážete
identifikovať prichádzajúce trendy, ktoré ostatní možno prehliadnu. Snažte sa využiť túto
zručnosť, aby ste rozpoznali dobré výkony, ktoré by možno ináč zostali nepovšimnuté.
Toto vám pomôže vyberať správnych ľudí na správne úlohy a vaši spolupracovníci budú
motivovaní vašou tendenciou rozpoznať skutočný talent.

 
Ďalšie možnosti rozvoja
 

Objektívne vyhodnocujte silné stránky vášho tímu a delegujte podľa toho
zodpovednosti, aby ste maximalizovali efektívnosť

Snažte sa ostatných zjednotiť tak, že zjednotíte ich spoločné túžby uspieť

Snažte sa premeniť dobré nápady do spoločnej vízie; dajte svojmu tímu pevný podiel
na úspechu

Ovládajte svoje emócie; potom váš tím priloží väčšiu dôležitosť situácii, pokiaľ sa
vaše pocity predsa len prejavia

Napriek tomu, že vymýšľať spôsoby, ako zmeniť organizáciu nie je váš prirodzený
štýl, sú chvíle, kedy máte nápady, ktoré môžu pomôcť zefektívniť spôsob
fungovania vecí. Keď máte nápady, nenechávajte si ich pre seba, ale otvorte ich pre
diskusiu.

Možno sa to nestáva veľmi často, ale ľudia budú u vás hľadať povzbudenie. Vtedy
nedovoľte svojim obavám, aby vám bránili poskytnúť im podporu, ktorú potrebujú.

Snažte sa byť pozitívnejší, keď rozprávate o zmene. Zmena je nevyhnutná a jej
podporou budete motivovať ostatných, aby ju tiež prijali pozitívne.

Pri komunikácii majte na pamäti pieseň (slová), hudbu (tón) a tanec (reč tela). Je
dôležité si pripraviť nielen to, čo máte povedať, ale nacvičiť aj spôsob, akým budete
hovoriť a ako na oživenie použiť reč tela.
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Možné používanie domény Vedenie s víziou v záťaži
 
Lídri príliš zameraní na svoju víziu môžu byť až nerealistickí, frustrujúci ľudí okolo, ktorí
hľadajú praktickejšie vyhodnotenie budúcich príležitostí, progresu a cieľov. Iní ich takisto
môžu vnímať ako posadnutých učením sa a ohrozených prehliadaním priorít biznisu. Ich
pozitívnosť môže vyzerať nemiestne v problematických časoch, keďže sú naklonení robiť
riskantné rozhodnutia s cieľom dosiahnuť priveľa jedným ťahom.

 
Vaše používanie domény Vedenie s víziou v záťaži
 

 
 
Záverečné poznámky a odporúčania k doméne Vedenie s víziou
 

Snažte sa pozrieť ďalej, ako vás pustia vaše inštinkty, keď ide o diskusie s vašim
tímom

V ťažkých časoch si dajte pozor, aby ste to nepreháňali s kontrolou, nakoľko to
môže sťažiť prístup ľudí k vám

Vaša tvorivosť vás môže zviesť z cesty a potlačiť tak záležitosti, ktoré ľudia s vami
pôvodne chceli prediskutovať

Ak na ňu nebudete dozerať, vaša snaha uspieť môže na ostatných negatívne vplývať
a v osobných interakciách budete vnímaný ako nepredvídateľný

Zvyčajne viete efektívne pracovať aj keď termín odovzdania sa už blíži. Avšak
niekedy, keď sa snažíte veci veľmi na tesno stihnúť, miniete stanovený termín.

Keď hľadáte postupy riešenia problémov, niekedy sa príliš zameriavate na široký
kontext vecí. Nejdete vždy dostatočne hlboko do svojich nápadov, aby ste si mohli
veci detailne naplánovať.

Váš talent hľadať schémy a trendy v údajoch vás môže zvádzať k márneniu času
prezeraním hromady informácii, v ktorých žiadne schémy neexistujú. Nakoniec ich
síce nájdete, ale len preto, že ich tam chcete vidieť.

Niekedy pri jednaní s ľuďmi musíte dodržiavať záväzky. Nemôžete si vždy dovoliť
komunikovať s ostatnými len vtedy, keď vás to napadne.

 

Vedenie s víziou

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 21% 2
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Používanie vašich štyroch kvalít efektívne a v záťaži
 
Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Nadšenie z učenia

Strategické myslenie

Inšpiruje a povzbudzuje

Majster inovácií

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.7 50%

5.7 64%

2.0 1% 1

5.3 42%

Nadšenie z učenia až
Posadnutosť učením

Strategické myslenie až
Strategické snívanie

Inšpiruje a povzbudzuje až
Prehnaný optimista

Majster inovácií až
Nerozvážny inovátor

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 36%

2.7 37% 1

2.0 18%

2.7 50% 1
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Efektívne používanie domény Vedenie s nasadením
 
Lídri, ktorí jasne komunikujú, sú schopní dosiahnuť veľké veci, šetriac čas a energiu, ktorá
by mohla byť stratená nedorozumeniami prameniacimi z nekompletných inštrukcií. Svoje
rozhodovanie podporujú jasnou logikou, čím do ľudí vštepujú energiu, motivujúc ich
k neustálemu vylepšovaniu oproti minulým výsledkom.

 
Vaše používanie domény Vedenie s nasadením efektívne
 

 
 
Vaše kľúčové silné stránky:
 

Ste konzistentne asertívny pokiaľ ide o predkladanie vášho pohľadu na vec

Efektívne používate logiku na tvorbu argumentov, ktoré sú konzistentné a ľahko
porozumiteľné

Aby ste uspeli, viete, že je dôležité, aby všetci pochopili svoju úlohu a podľa toho
dávate inštrukcie

 
Vaše ďalšie prejavy vedenia
 

Keď ste uprostred diskusie s ostatnými, často zisťujete, že vaša tvorivosť vám dáva
možnosti rozprávať o tom, čo ste pred tým nezobrali do úvahy. Aby ste mohli
vyťažiť z týchto myšlienok, preberáte rýchlo sa vyvíjajúci štýl komunikácie.
Umožňuje vám to byť kreatívnym a zároveň nestratiť plynulosť a tak dokážete
udržať pozornosť poslucháčov pokiaľ rozprávate.

Keď dávate svojmu tímu inštrukcie, jedna z hlavných vecí, ktoré robíte je, že im
pripomínate v akom štádiu je projekt z celkového pohľadu. To pomáha tímu
porozumieť progresu v širšom kontexte záležitostí, ako aj sústrediť sa na potrebné
úlohy podľa vašich informácií.

 

Vedenie s nasadením

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 16% 1
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Odporúčané oblasti vášho rozvoja
 
Keď čelíte problému, venujete čas starostlivému zváženiu všetkých relevantných faktov
a detailov, aby ste našli to najlepšie možné riešenie. Nebojte sa ukázať svoj uvážený prístup
aj zvyšku tímu, aby mohli nájsť upokojenie vo vašej schopnosti zostať vyrovnaný
a nachádzať optimálne riešenia aj v tých najťažších situáciách. Za svojimi cieľmi priamo
pobežia, keď budú vedieť, že presne toto je potrebné pre úspech.

Priťahuje vás zodpovednosť viesť projekty a tímy efektívne. Budujte si svoje porozumenie
pre celkový obraz, pretože vám to pomôže zaručiť, že projekty budú prebiehať správne.
Využite svoju pozíciu kontroly v rámci skupiny, aby ste spravili krok vpred keď treba
prebrať iniciatívu, aby každý v tíme maximalizoval svoj potenciál. Vaše vodcovské
schopnosti by mohli pomôcť tímu usilovať sa k najvyšším možným výsledkom.

 
Ďalšie možnosti rozvoja
 

Keď pracujete na nejakom cieli, využite svoj vnútorný zmysel pre správnu cestu, aj
keby sa niektorí už vzdali

Vaša schopnosť viesť skupinu vám môže pomôcť presadiť kontroverznú iniciatívu

Prijmite fakt, že budete musieť prekonávať odpor od kolegov keď treba urobiť, čo je
potrebné

Premýšľajte o spôsoboch, ktorými by ste prispeli k zásadnej zmene vašej organizácie

Snažte sa prísť s novými spôsobmi plnenia úloh vášho tímu podľa najvyšších
možných štandardov

Zbavte sa falošného pokoja a vykročte zo svojej zóny komfortu. Robte kroky k
dosiahnutiu väčších a ambicióznejších cieľov ako v minulosti a pracujte čo najlepšie,
aby ste ich dosiahli. Iba keď otestujete samého seba, budete schopný zistiť, aký ste
naozaj dobrý v niektorých veciach.

Nikdy nepodceňujte význam poznámok z rozhovorov. Poznámky zo stretnutí
zaisťujú, že všetci majú záznam o diskutovanej téme. Zároveň, keď si potom
prejdete záznam o rozhovore, môžete sa uistiť, že ste rovnako pochopili, na čom ste
sa dohodli.

Dávajte vyššiu prioritu tímovej práci ako inej práci, aby ste mali istotu, že máte dosť
času a energie na to, aby ste sa na ňu sústredili.
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Možné používanie domény Vedenie s nasadením v záťaži
 
Keď sú lídri s touto doménou v záťažovej situácii a prehnane reagujú , riskujú stratu
dôvery a oddanosti zo strany ostatných kvôli vyžadovaniu dokonalosti. Môže byť pre nich
ťažké odpustiť ľuďom, ktorí ich v minulosti sklamali a nenechajú dostatok času pre rast
a rozvoj tímu. Ich tendencia príliš sa púšťať do konfrontačných diskusií s cieľom dokázať
svoju pravdu môže takisto ničiť vzťahy.

 
Vaše používanie domény Vedenie s nasadením v záťaží
 

 
 
Záverečné poznámky a odporúčania k doméne Vedenie s nasadením
 

Niekedy príliš váhate s rozhodnutím a ujdú vám príležitosti na inováciu

Dajte svojmu tímu priestor keď stanovujete míľniky. Snažte sa nerobiť ciele
nedosiahnuteľnými

Presaďte sa na úkor iných len vtedy, keď sa uistíte, že to bude na úžitok tímu ako
celku

Snažte sa nenechať sa vyrušiť skúmaním príležitostí, ktoré by vám z dlhodobého
hľadiska neboli prínosom

Dbajte, aby boli vaše nápady ohľadom inovácií dostatočne praktické, aby sa dali
implementovať

Vaša túžba uspieť môže spôsobiť, že budete príliš odvážny a zviesť vás k prílišne
ambicióznym cieľom a procesom

Je možné, že sa príliš zameriate na svoju snahu o osobný úspech a zanedbáte potreby
tímu. Je to bežné riziko a je komplikované zvládnuť obidve tieto potreby naraz. Váš
sklon ku súťaživosti je veľkou časťou vašej motivácie a to môže viesť ku
problémom, keď sa vyžaduje vyváženejší prístup.

To, že rád postupujete priamo a prechádzate ku koreňu problému, môže byť vnímané
vašimi rozvážnejšími kolegami ako nezdvorilé a necitlivé. Nechcite pôsobiť
agresívne a zbytočne konfrontačne.

 

Vedenie s nasadením

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.7 39% 1
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Používanie vašich štyroch kvalít efektívne a v záťaži
 
Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Vysoké pracovné nasadenie

Logická a priama
argumentácia

Určuje jasný smer

Snaha o dokonalosť

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.3 2%

6.0 88%

5.3 62%

4.0 9% 1

Vysoké pracovné nasadenie
až Workoholik

Logická a priama
argumentácia až

Argumentačný

Určuje jasný smer až
Direktívny

Snaha o dokonalosť až
Perfekcionizmus

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 38%

3.0 32%

4.0 70%

3.7 42% 1
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Nadšenie z učenia

Inšpiruje a povzbudzuje

Strategické myslenie

Majster inovácií

Snaha o dokonalosť

Určuje jasný smer

Vysoké pracovné nasadenie

Logická a priama
argumentácia

Plánovanie s realizáciou

Motivuje k zodpovednosti

Získavanie a analýza dát

Rozvážny pod tlakom

Morálka a dôvera

Vedie a rozvíja

Budovanie vzťahov

Tímová práca

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.7 50%

2.0 1% 1

5.7 64%

5.3 42%

4.0 9% 1

5.3 62%

3.3 2%

6.0 88%

4.7 33%

6.0 82%

4.3 30%

7.0 100%

5.0 44%

4.0 13%

6.3 84%

4.0 7%
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Nadšenie z učenia až
Posadnutosť učením

Inšpiruje a povzbudzuje až
Prehnaný optimista

Strategické myslenie až
Strategické snívanie

Majster inovácií až
Nerozvážny inovátor

Snaha o dokonalosť až
Perfekcionizmus

Určuje jasný smer až
Direktívny

Vysoké pracovné nasadenie
až Workoholik

Logická a priama
argumentácia až

Argumentačný

Plánovanie s realizáciou až
Posadnutý plánovaním

Motivuje k zodpovednosti
až Prísny

Získavanie a analýza dát až
Paralyzujúca analýza

Rozvážny pod tlakom až
Nezainteresovaný

Morálka a dôvera až
Prehnaná zásadovosť

Vedie a rozvíja až
Mentoruje

Budovanie vzťahov až
Snaha o obľúbenosť

Tímová práca až Prehnaná
spolupráca

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.7 36%

2.0 18%

2.7 37% 1

2.7 50% 1

3.7 42% 1

4.0 70%

4.0 38%

3.0 32%

3.0 67%

3.3 68%

2.0 30%

5.3 95% 1

4.7 77%

4.3 92%

1.7 15%

2.7 28%



Predstavujeme 16 kvalít vedenia

Chris Sample - Osobný portrét
 Facilitátor Sample Practitioner
 ©2021Lumina Learning Ltd

36

Vedenie s víziou

Nadšenie z učenia
Citát J.F. Kennedyho, „Vedenie a učenie sa sú vzájomne neoddeliteľné.“ Aby ste sa stali
efektívnym lídrom, musíte byť schopný učiť sa po celý život. Prijímanie poučenia
z analýzy vlastných úspechov a zlyhaní z minulosti je dôležitý proces, ktorý vám pomáha
jednať s neočakávanými prekážkami v budúcnosti. Lídri, ktorí si osvoja tento prístup, si
zachovávajú otvorenú myseľ a nadšenie uprostred nových skúseností.

Strategické myslenie
Kľúčovou zodpovednosťou lídra je neustále jedným okom hľadieť do budúcnosti.
Schopnosť získať novú perspektívu a utvoriť víziu budúcnosti znamená, že sa dokážete
pripraviť na akúkoľvek prípadnú príležitosť, ale aj dozrieť na to, že váš tím pracuje
smerom k dlhodobému a podstatnému cieľu. V konečnom dôsledku sila a rozsah vašej
stratégie je tým, čo zaručí, že váš tím dokáže vyťažiť maximum z každej prípadnej situácie
bez toho, aby sa odklonili od kurzu. Pretože vy riadite loď, je rovnako dôležité rukami
pevne zvierať kormidlo a očami hľadieť na obzor.

Inšpiruje a povzbudzuje
Je dôležité, aby sa líder uisťoval, že sa jeho tím neprestane zaoberať a osobne sa venovať
svojim úlohám, kým nie sú splnené. Zložité okolnosti a trvalý tlak na váš tím môžu
kľúčovo ovplyvniť ich výkonnosť. Inšpirujúci líder pozdvihne dôveru ostatných tým, že
prejaví svoju vieru v nich a ich schopnosti. Inšpiruje ich aj svojou nákazlivou energiou
a štedrou chválou a uznaním. Úspech vášho tímu závisí od toho, ako sa vám podarí
vytvoriť také ovzdušie, v ktorom všetci chcú dať svoje najlepšie.

Majster inovácií
V dnešnom vysoko súťaživom globalizovanom podnikateľskom ovzduší je inovatívnosť
kľúčová, čo do životnosti a úspechu vášho biznisu. Keďže sa noví účastníci neustále hrnú
na váš trh s podobnými službami a riešeniami ako sú vaše, je pre vás podstatné, aby ste
neustále rozvíjali svoju ponuku s cieľom odlíšiť sa od konkurencie. Preto majú efektívni
lídri hlboký vhľad do aktuálnych trendov trhu a jeho požiadaviek a zároveň pestujú takú
kultúru, kde je tvorivosť vysoko hodnotená a cení sa rôznorodosť riešení akéhokoľvek
problému. Lídri si musia trúfnuť prísť s novými nápadmi a hľadať ako ich použiť
a nesedieť uspokojene v neustále sa meniacom svete.
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Vedenie k splneniu

Rozvážny pod tlakom
Krízovým obdobiam sa v neistom svete biznisu nedá vyhnúť, obzvlášť kvôli tomu, že
riskovanie je pre úspech nevyhnutné, bez ohľadu na vaše prípravy. A vašou úlohou lídra je
stabilizovať loď uprostred búrky; panika v takýchto časoch iba prilieva olej do ohňa,
obzvlášť pokiaľ sa ostatní k vám obracajú s očakávaním obnovenia pokoja. K silnému
líderstvu nevyhnutne patrí schopnosť zachovať víziu a perspektívu neporušenú aj počas
najťažších čias.

Získavanie a analýza dát
Ako líder musíte venovať čas dôkladnému zváženiu každej situácie, berúc na vedomie
všetky relevantné detaily okolo vás skôr, ako podniknete ďalší krok. Zhromažďovanie
údajov je kľúčovou súčasťou procesu rozhodovania sa; starostlivá analýza údajov vám
pomôže predvídať všetky riziká spojené s každou možnosťou, ktorú zvažujete. Ostatní si
budú vedomí, že váš úsudok je kvalitne podložený informáciami a dôsledne premyslený
a vaše rozhodnutie podporia úplnou dôverou.

Motivuje k zodpovednosti
Aby organizácia naplnila svoje očakávania, každý jej člen si musí ctiť svoj záväzok voči
spoločnému cieľu a zohrať svoju úlohu. Takto efektívny líder podporuje kultúru
zodpovednosti naprieč organizáciou, dávajúc príklad vlastnou zodpovedateľnosťou
ohľadom všetkých svojich krokov a akceptáciou ich možných dosahov. Trvanie na
zodpovednosti všetkých za ich výkon a výsledky je efektívny spôsob zvyšovania
koncentrácie a produktivity. Toto vám dodá odvahu delegovať zodpovednosť bez váhania
vediac, že každý jeden sa chopí iniciatívy, aby sa uistil, že svoju úlohu splní.

Plánovanie s realizáciou
Detailný plán je veľmi prospešný; prináša úsporu vášho času a financií, mapuje potenciálne
nebezpečenstvá a nástrahy na vašej ceste skôr, ako sa na ňu vydáte. Napriek tomu
akokoľvek úžasný plán môže byť iba mrhaním vašich zdrojov, pokiaľ ho nebudete
nasledovať. Líder musí byť schopný podporiť svoje myšlienky solídnou realitou
a koncentrovať sa na dosiahnutie výsledku. Dôkladný plánovač, ktorý plány plní do
posledného detailu, inšpiruje ostatných k dôvere a istote.
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Vedenie zapojením ľudí

Morálka a dôvera
Líder, ktorý sa drží svojich princípov a prejavuje konzistentnosť myšlienok a skutkov,
prináša stabilitu do prostredia, v ktorom sa ostatní cítia bezpeční a zmocnení k podávaniu
najlepších výkonov. Integrita lídra uisťuje ostatných, že za jeho rozhodovaním sú len tie
najlepšie zámery. Toto tvorí ovzdušie, v ktorom sú základy postavené na dôvere
a porozumení. Takéto základy pestujú tvorivosť a produktívnosť a každý človek sa cíti
podporovaný a odplatí sa ochotou podporiť iných.

Budovanie vzťahov
Lídri schopní úspešne budovať vzťahy pozorne počúvajú ostatných a prejavujú empatiu
s ich stanoviskami. Na to je potrebná trpezlivosť a schopnosť čítať ľudí a rýchlo s nimi
nadviazať spojenie. Toto je základ pre utvorenie konštruktívnych vzťahov s ľuďmi na
každej úrovni v organizácii.

Vedie a rozvíja
Kľúčovou úlohou lídra je jednať ako tréner, ktorý ostatných povzbudzuje k napredovaniu
a rozvoju. Takíto lídri dozerajú na to, aby ostatní získali tréning a skúsenosti potrebné
k úspechu a kontinuálne a proaktívne sa angažujú v ich osobnom raste. Toto podporuje
kultúru plnú života, v ktorej sa jednotlivci navzájom podporujú, aby spoznali a prekonali
svoje slabiny. Efektívny líder rozumie, že osobný rast je dôležitou súčasťou kolektívneho
úspechu.

Tímová práca
Lídri, ktorí sú partnermi, rozumejú ako efektívne spolupracovať a vyhýbajú sa súťaženiu
s inými. Tešia sa zo spolupráce s ľuďmi, ktorí majú celkom odlišné silné a slabé stránky. Zo
svojej podstaty povzbudzujú všetkých, aby navzájom spolupracovali na spoločných
cieľoch a vyhli sa súbojom ega. Týmto budujú vysoko výkonné tímy, ktoré pracujú podľa
scenára výhra – výhra.
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Vedenie s nasadením

Vysoké pracovné nasadenie
Mnohí majú kvality potrebné pre post efektívneho lídra – víziu, interpersonálne zručnosti,
inteligenciu. Avšak líderstvo sa v konečnom dôsledku meria tým, čo vy a vami vedení
dosiahnete. Dôležitou vlastnosťou efektívneho lídra je nadšenie a vysoké pracovné
nasadenie s cieľom dosiahnuť vytúžený výsledok cez všetky možné prekážky a zároveň
schopnosť vštepiť vieru vo vašu organizáciu. Pokiaľ v nej udržíte vysokú hladinu
koncentrácie a energie, vyhnete sa tým zbytočným spomaleniam a rýchlo prekonáte
prekážky. Žiaden sen nestojí za to, aby ste za ním šli, pokiaľ nemáte odvahu a tvrdosť
vytrvať až do úplného konca a dosiahnuť ho. Kým máte vôľu, vždy nájdete aj cestu.

Logická a priama argumentácia
Líder musí byť tvrdohlavý a zároveň cieľavedomý vo svojich diskusiách a stretnutiach.
Musí si dať pozor, aby dialóg a jednania boli schopné vyprodukovať efektívne závery,
ktoré poslúžia záujmom všetkých zúčastnených strán. „Argumentácia“ naznačuje túto
nezreteľnú, avšak silnú schopnosť docieliť, že ostatní pochopia vaše stanovisko pomocou
predkladania jasných argumentov a logických dôvodov bez toho, aby ste skončili
v neústupčivom konflikte a slepej uličke. Je zodpovednosťou lídra byť asertívnym
a rozhodným čo do svojho postoja a formulovať presvedčivý argument na podporu svojich
stanovísk.

Určuje jasný smer
V ovzduší vysokého pracovného tempa je ľahké opomenúť detaily a dávať neúplné
inštrukcie spoliehajúc sa na iniciatívu ostatných. Je však extrémne dôležité odovzdať
všetky nevyhnutné informácie a vaše očakávania, keď delegujete zodpovednosti, pokiaľ
váš tím má dosiahnuť výsledky práce, ktorú ste im zadali. Najmenšie podrobnosti, ktoré sa
vám môžu zdať malicherné, môžu byť rozhodujúce pre tých, ktorí s novou úlohou zápasia.
Jasná komunikácia prináša tímu uistenie ohľadom vašej schopnosti viesť.

Snaha o dokonalosť
Vo svete biznisu čelíte tvrdému boju voči nespočetnej konkurencii zápasiacej o ten istý trh.
Výsledkom je, že to „málo navyše“ spôsobí celý rozdiel. Pre vás ako lídra je dôležité, aby
ste neustále tlačili svoje talenty, zručnosti a schopnosti vpred a tým zvyšovali latku,
očakávajúc to isté od ostatných okolo vás. Potrebujete víriť stojaté vody a presadzovať
zmenu – dokonalosť je nemožná, ale to by nás nemalo odrádzať od snahy dosiahnuť ju.
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Učím sa s nadšením a
rýchlo prijímam nové

myšlienky

Keď dostávam spätnú
väzbu, som ochotný

preskúmať svoje slabé
miesta

Je pre mňa dôležité naučiť
sa každý deň v práci niečo

nové

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 70%

6.0 74%

5.0 49%

Chytám sa len príležitostí,
kde si môžem osvojiť nové

zručnosti

Pokiaľ mi daný projekt
neponúka žiadny priestor

pre osobný rast, strácam
záujem

Uprednostňujem
spoluprácu len s ľuďmi,

ktorí sú pre mňa
intelektuálnym stimulom

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 5%

5.0 74%

6.0 74%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Inšpirujem iných svojim
zanietením

Vďaka tomu, že iných
inšpirujem, získavam si ich

záujem

Posilňujem tím svojim
nadšením a dostatkom

energie

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

2.0 4%

1.0 1% 1

3.0 8%

Moja neustála pozitivita
iným niekedy prekáža

Ľudia s príliš realistickým
prístupom ma dokážu

znechutiť

Dokážem sa tak nadchnúť,
že niekedy prehliadnem,

aký dopad môžu mať moje
myšlienky na iných

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

1.0 7%

4.0 76%

1.0 8%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Rozumiem, ako trh a nové
trendy ovplyvňujú

organizáciu a jej
konkurenciu

Pri každodennej práci dbám
o udržanie pozornosti voči

strategickým cieľom

Venujem čas tomu, aby som
svoju jasnú víziu uviedol

do života

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 35%

6.0 87%

6.0 87%

Nepúšťam sa do projektov
a príležitostí, ktoré

neprispievajú k mojej
dlhodobej vízii

Niekedy sa v snahe o
dosiahnutie dlhodobých
cieľov stratím a môžem
prehliadať každodenné

praktické činnosti

Môže sa stať, že som príliš
teoretický a veci
prekomplikujem

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

2.0 21%

1.0 11%

5.0 93% 1
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Povzbudzujem ostatných,
aby sa chopili príležitostí k

inováciám

Prichádzam s novými
nápadmi ako využiť trendy,

ktoré vidím na trhu

Podporujem tvorivosť a
povzbudzujem ostatných,

aby rozmýšľali
neštandardným spôsobom

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 30%

5.0 51%

6.0 77%

Dokážem sa stratiť vo
svojom nadšení z nových

nápadov a zabudnúť zvážiť
ich uskutočniteľnosť

Niekedy ostatných
frustrujem podporovaním

nápadov, ktoré nie sú
momentálne prioritné

Moja potreba byť odlišný a
zreteľne iný ako ostatní ma

dokáže pohltiť

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

1.0 9%

2.0 44%

5.0 94% 1
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Vznášam námietky voči
stavu vecí a usilujem sa o

najvyššiu kvalitu

Vediem organizáciu k
prijímaniu nových iniciatív

a stálemu zlepšovaniu sa

Snažím sa zlepšovať
pracovné procesy z

pohľadu konečného
zákazníka

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

2.0 5% 1

4.0 14%

6.0 77%

Niekedy nastavím latku
príliš vysoko a tým
odradím ostatných

Moja túžba dosiahnuť
vynikajúci výsledok vo

mne môže vyvolať pocit
stresu

Vo svojej snahe o
dokonalosť niekedy tlačím

na ľudí prisilno

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 52%

6.0 86% 1

2.0 25%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Rozhodnutia robím včas, aj
keď nemám všetky

informácie

Definujem kľúčové priority
a uisťujem sa, že všetci
pracujú smerom k nim

Udávam jasný smer, majúc
na zreteli meniace sa ciele

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 95%

7.0 100%

3.0 6%

Niekedy môžem urobiť
rozhodnutie príliš rýchlo,

aby som záležitosť uzavrel

Rád hovorím iným, čo
majú robiť

Niekedy využívam svoju
autoritu na to, aby bolo po

mojom

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 85%

5.0 83%

2.0 50%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Za svojimi cieľmi idem
energicky a húževnato

Povzbudzujem ostatných,
aby sa nevzdávali a vytrvali

aj napriek nepriaznivým
okolnostiam

Môj pozitívny prístup "dá
sa to" vytvára rýchle tempo

a naliehavosť u ostatných

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

2.0 1%

6.0 68%

2.0 4%

Moja húževnatosť môže
byť vnímaná ako prílišná

motivovanosť

Niekedy sa pridržiavam
určitého postupu, aj keď sa

okolnosti zmenili a môj
prístup už nie je optimálny

Niekedy pracujem dlho a
tvrdo, takže ma môžu

považovať za workoholika

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 24%

4.0 82%

4.0 34%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Uzatváram nepriestrelné
dohody založené na zdravej

biznis logike

Nestojím bokom, keď treba
veci nazvať pravým

menom

Stojím si za svojimi
názormi a vysvetľujem

dôvody

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 59%

6.0 90%

7.0 100%

Stáva sa, že v záujme
logiky ignorujem pocity

iných

Priamočiarosť mojej
argumentácie môže ľudí
odradiť od zdieľania ich

názorov so mnou

Keď predložím logické
argumenty, chcem počuť

len dostatočne odôvodnené
odpovede

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 47%

4.0 71%

2.0 21%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Vytváram a realizujem
plány, ktoré spájajú

dlhodobé ciele s
krátkodobými potrebami

Som známy ako ten, ktorý
veci dokončuje a vždy ich

doťahuje do konca

Pred tým, ako sa pustím do
projektu, tvorím detailný
plán, aby som sa uistil, že

dodržím termíny a
štandardy kvality

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 44%

5.0 38%

4.0 39%

Niekedy je moje plánovanie
pre iných príliš detailné a

náročné

Stáva sa, že strávim viac
času nad plánom a

rozvrhom práce ako nad
ich realizáciou

Ľudia môžu vnímať môj
vysoko disciplinovaný
prístup k dodržiavaniu

plánov ako suchopárny a
vyčerpávajúci

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 67%

5.0 95%

1.0 21%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Som dobrý v delegovaní
kľúčových rozhodnutí a

zodpovedností

Keď delegujem,
poskytujem ostatným

priestor, ktorý potrebujú,
aby boli skutočne

povzbudení k dokončeniu
práce

Som ochotný prijať
zodpovednosť za chyby

bez ich ospravedlňovania

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 91%

7.0 100%

5.0 32%

To, že striktne dbám na
individuálnu

zodpovednosť, môže
spôsobovať, že sa ľudia v

tíme zameriavajú len na
svoje úlohy

Niekedy sa izolujem od
okolia, aby som dodržal to,

čo som si predsavzal

Ľudia sa môžu vyhýbať
prebratiu iniciatívy, pretože

striktne dbám na
individuálnu zodpovednosť

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 65%

5.0 86%

2.0 63%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Svoje rozhodnutia robím na
základe dôkladnej analýzy

relevantných údajov

Kvantifikujem a sledujem
kľúčové indikátory výkonu

Preverujem svoje intuitívne
rozhodnutia, aby som

neprehliadol žiaden
dôležitý detail

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 26%

3.0 18%

6.0 93%

Keď pracujem na probléme,
niekedy sa zahltím

zhromažďovaním údajov a
stratím zo zreteľa celkový

obraz

Niekedy ma premôže
"paralýza analýzy"

Niekedy nevnímam pocity
iných ľudí pretože sa

zameriavam na objektívne
fakty

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 73%

2.0 56%

1.0 17%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Ak čelím "nepriaznivým
okolnostiam", viem sa

rýchlo pozbierať a znova
získať svoju sebadôveru a

vyrovnanosť

V stresujúcich situáciách
zostávam kľudný a

sústredený

Keď čelím ťažkým
situáciám, som známy
svojou emocionálnou

odolnosťou

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

7.0 100%

7.0 100%

7.0 100%

Moja vyrovnanosť a kľud v
záťažovej situácii môže
niekedy odrádzať tých,

ktorí očakávajú okamžitú
reakciu

Kvôli môjmu pokojnému
výzoru môžem byť

vnímaný ako človek,
ktorému chýba

zainteresovanosť a nadšenie

Ľudí, ktorí reagujú v
krízovej situácii

emocionálne, môžem
vnímať ako slabších

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 68%

6.0 98% 1

6.0 97%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Nerobím negatívne
poznámky o ľuďoch poza

ich chrbát

Dôverujem iným a snažím
sa nekontrolovať ich nad

mieru

Prijímam hodnoty
organizácie a som známy
ako ten, ktorý robí to, čo

hovorí

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 88%

5.0 46%

4.0 11%

Moje úprimné prejavovanie
pocitov niekedy narušuje

vzťahy s inými

Bezvýhradne sa
pridržiavam svojich

hodnôt, princípov a toho,
čo považujem za správne a

nesprávne

Ľudia so mnou niekedy
nezdieľajú svoje postoje

kvôli tomu, že sa silno
pridŕžam svojich

kľúčových hodnôt a
princípov

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 96%

4.0 27%

4.0 78%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Pravidelne sa iných pýtam,
čo by potrebovali, aby sa

ich výkon zlepšil

Uisťujem sa, že ostatní
získavajú tréning a

skúsenosti potrebné k tomu,
aby boli úspešní

Vediem ľudí k tomu, aby sa
ich výkon zlepšoval a

potenciál rozvíjal

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

3.0 25%

2.0 2%

7.0 100%

Dokážem sa tak zamerať na
rozvoj ľudí, že zanedbávam
ostatné priority mojej práce

Stane sa, že venujem príliš
veľa úsilia trénovaniu ľudí

so slabým výkonom a
trávim málo času

rozvíjaním ľudí s vysokým
potenciálom

Stane sa, že sa príliš
zameriam na rozvoj

potenciálu ľudí a
nedostatočne ich rozvíjam v

rámci krátkodobých
výsledkov

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

5.0 94%

6.0 99%

2.0 52%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Ľudí počúvam pozorne a
prejavujem empatiu s ich

názormi

Mám trpezlivosť vypočuť si
ľudí až do konca

Dokážem ľudí dobre
prečítať a rýchlo si s nimi

vytvoriť vzťah

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

6.0 78%

6.0 81%

7.0 100%

Moja snaha vyhovieť
všetkým môže viesť k

zmierneniu mojich
rozhodnutí

Dokážem byť tak taktný, že
ľudia nevedia, aký je môj

skutočný názor

Niekedy sa vyhýbam
konfliktu a som tak

diplomatický, že neurobím
rozhodnutie

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

2.0 39%

1.0 13%

2.0 51%
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Efektívne
 

 
 
V záťaži
 

 
 

Záleží mi na tom, aby som
spolupracoval s ľuďmi,

ktorí majú odlišné silné a
slabé stránky ako ja

Pri spolupráci s kolegami sa
snažím nesúťažiť s nimi

Povzbudzujem
jednotlivcov, aby

spolupracovali na splnení
spoločných cieľov

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 22%

2.0 7%

6.0 63%

Niekedy som pri jednaniach
váhavý, pretože sa obávam
narušenia win-win vzťahov

Niekedy ľudí príliš zapájam
do spolupráce, aj keď by
stačila iba krátka porada

Stane sa, že pozvem ľudí do
spolupráce, aj keď by bolo

efektívnejšie pracovať
samostatne

1 2 3 4 5 6 7

Ja Norma
%

Rozvoj

4.0 62%

2.0 35%

2.0 34%
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