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3 TEST: Viete, ako správne  
vykonávať  svoju prácu? 
� Viete, čo by ste mali robiť, aby 

ste dokončili svoju prácu včas.
� S istotou viete povedať, čo za-

hŕňajú jednotlivé aspekty vašej 
práce. 

� Viete, aký výkon sa vo vašej prá-
ci považuje za prípustný. 

ÚSPEŠNÝ A BOHATÝ!
Jozef stále sníval o manažér-
skej pozícii, až sa jedného dňa 
na ňu vypracoval. V práci trávil 
celé dni i víkendy. Kládol veľký 
dôraz na plnenie plánov a každý 
mesiac ich zvyšoval. Chcel, aby 
bol jeho tím obchodníkov naj-
lepší. No ľudia mu začali pomaly 
odchádzať. Nelenil a pracoval aj 
za nich. Nové motivačné trénin-
gy, plány a ciele. Tím sa mu roz-
padal, no nadriadení chceli čoraz 
lepšie výsledky. Jozef sa uzavrel 
do seba a prestal komunikovať. 
Nechápal, čo robí zle. Tlak, pod 
ktorým bol, viedol nielen k roz-
vodu, problémom so srdcom, ale 
aj k neúspechu v práci. Kde uro-
bil chybu?

Osobnosť hrá dôležitú úlohu 
v tom, ako pracujete a správate 
sa. Existujú dva hlavné typy ľudí. 
Béčka sú tolerantné, uvoľnené 
a pracujú bez pocitu tlaku či stre-
su. Áčka sú impulzívne, agresív-
ne a netrpezlivé. Majú silnú po-
trebu kontroly a úspechu. Často 
majú pocit, že práca je to najdô-
ležitejšie v živote, robia na ná-
ročných úlohách v ustavičnom 
zhone. Majú tendenciu vytvárať 
konflikty medzi spolupracovník-
mi a ľudí preťažovať úlohami. 
Tlačia aj na seba, lebo sa snažia 

pracovať viac a tvrdšie, ale ich 
správanie môže viesť k emočné-
mu vyčerpaniu a odosobneniu. 

 TEST: Ste áčko?
� Vníma vás vaše okolie ako 

osobu, ktorá sa náhli za svoji-
mi cieľmi a kariérou?

� Keď niekoho počúvate, často 
mu skáčete do reči?

� Je váš každodenný život  
naplnený problémami,  
ktoré si vyžadujú okamžité 
riešenia?

� Hľadajú pri práci v skupine jej 
členovia vo vás vodcu?
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Všímajte si:
O�Vyžmýkanosť v práci
O�Cynizmus v práci
O�Neefektívne riešenie prob-

lémov
O�Ranná únava
O�Správanie k ľuďom ako k ob-

jektom
O�Zlý vplyv na iných
O�Frustrácia
O�Strata záujmu o druhých
O�Strata empatie voči iným 

a ich problémom
O�Vyhýbanie sa práci s ľuďmi
O�Pocit obviňovania
O�Strata nadšenia v práci

Tip pre šéfov

Vedúci pracovníci by nemali stále 
vystavovať svojich podriadených 
stresujúcim situáciam. Aktívne 
sledujte akékoľvek známky  vyho-
renia a každé podozrenie z nad-
merného vypätia riešte.

P7–142158/06


