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Emócie a pocity zohrávajú kľúčovú rolu v schopnosti človeka robiť rozhodnutia. 
Neuroleadership a poznatky neurovedy odhaľujú vplyv emócií a pocitov a vedú  
k presnejším záverom pri vedení a riadení ľudí.

všeobecne preceňovaná, emócie idú 
do „protipohybu“, sociálne problémy 
sú prvoradé a pozornosť mení mozog. 
V. Tuka v závere svojej prednášky 
odporúčal knihu Jak pracuje váš 
mozek, ktorej autorom je David Rock. 
Na základe fyziológie ľudského mozgu 
vytvoril D. Rock tzv. model Scarf,  
ktorý pomáha pri spolupráci  
a ovplyvňovania ostatných. Zapája päť 
domén ľudskej sociálnej skúsenosti 
- status, istotu, autonómiu, spojitosť 
a spravodlivosť. Jeho zmyslom je 
pomôcť ľuďom ľahšie si zapamätať, 
uvedomiť a potenciálne upraviť 
kľúčové sociálnej oblasti, ktoré riadia 
ich rozhodovanie.

Dve hemisféry, štyri 
kontexty
Amrop predstavil inovovanú službu, 
špecifický nástroj s názvom Context 
Driven Leadership Assessment, ktorá 
ponúka analýzu manažéra s využitím 
poznatkov neurovedy. „V našej praxi  
sme sa stretli s množstvom 
manažérov, ktorí sa trápili s procesom 
zmeny, pretože sa príliš sústreďovali 
na riadenie správania. Vo svete však 
funguje odlišný a oveľa efektívnejší 
postup založený na používaní 

Čo odhaľuje neuroveda?
JuDr. Vladimír Tuka PCC (ICF), 
regionálny manažér NeuroLeadership 
Group na konferencii New Vision 
In HR 2012 prezentoval historické 
pozadie vzniku neuroleadershipu, 
a tiež zameranie tohto oboru. 
„Neuroleadership je neuroveda  
o tom, ako prijímať rozhodnutia  
a riešiť problémy, zostať pokojný pod  
tlakom, spolupracovať s druhými 
a pomáhať zmene (change 
management),“ hovorí V. Tuka  
a dodáva: „Výskum mozgu 
potvrdzuje staré múdra a tušenia, 
navádza k prehodnoteniu domnienok. 
Mozog k svojej práci potrebuje 
mierny stres, dostatok spánku  
a pozitívne emócie, pritom realita 
manažérov je úplne iná: majú príliš 
veľa práce, stále sú na očiach iných 
a v pracujú v neustálej neistote. 
To všetko sa premieta do zníženia 
pracovnej pamäte, manažér 
(líder) má menej nápadov, zúžené 
zorné pole a je pesimistický.“ 
Neuroleadership hovorí aj o tzv. 
false consensus effect, kedy ľudia 
chybne predpokladajú, že podobní 
ľudia myslia ako oni. Výskum mozgu 
hovorí i o tom, že racionalita je 

sily myšlienok,“ povedal Igor 
Šulík, Managing Partner Amrop 
Slovakia a dodáva: „Nový nástroj 
vychádza z analýz vnútorného 
prostredia organizácie a na rozdiel 
od tradičných prístupov využíva 
poznatky neurovedy o špecifikách 
ľudskej mysle, ktoré determinujú 
správanie jednotlivca.“
Ambíciou služby je nájsť odpoveď 
na otázku, do akej miery je 
konkrétny manažér s jedinečným 
súborom skúseností a znalostí, 
úrovňou rozvinutosti kompetencií, 
predpokladmi, talentom, 
osobnostným nastavením a so 
špecifickým typom myslenia v súlade 
s celkovým vnútorným prostredím 
a potrebami spoločnosti, pre ktorú 
pracuje, resp. mieni pracovať. Všetky 
sledované charakteristiky sa vzťahujú 
na ciele a strategické zámery danej 
spoločnosti a očakávania kladené 
na danú pracovnú pozíciu. V ďalšom 
kroku je celkom logicky nástrojom na 
identifikovanie možného priestoru na 
zblíženie dvoch kľúčových prostredí – 
t. j. firemného a individuálneho,  
a predstavenie metód na dosiahnutie 
želaného stavu. 
Hodnotenie manažérov a lídrov 
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Poznanie mysle
pomáha manažérom

promotion



ako poznanie mysle a mozgu môže pomôcť manažérom?

(kp)

Fakty o mozgu, ktoré ho vyvracajú

Mozog sa rozhoduje na základe 
vstupov z viacerých centier. Aby 
sme maximalizovali tieto vstupy, je 
optimálne poznať názory viacerých. 
Štúdie ukazujú, že aj pri prísne 
logickom uvažovaní je dôležité 
vnímať emócie, pretože umožňujú 
aktivovať oblasť VMPC, ktorá je 
dôležitá pre rozhodovanie. 
Centrá úzkosti v mozgu sú prepojené 
s oblasťou krátkodobej pamäti, 
oblasťou vnímania rizika a prínosov  
a pozornosti. Keď je manažér  
v napätí, jeho rozhodovanie tým 
často býva ovplyvnené. 
Konflikt záujmov vytvára nepohodu 
v centrách mozgu zodpovedných 
za rozhodovanie vrátane centra 
pozornosti. Mozog tak môže vylúčiť 
z rozhodovania dôležité informácie, 
aby znížil úroveň nepohody a to bez 
toho, aby o tom manažér vedel.
Vzdanie sa starých spôsobov znižuje 
aktivitu v centre odmeňovania 
mozgu. Manažéri by mali rozlišovať 
medzi ich centrom odmeňovania 
a tými, ktoré sú dôležité pre 
organizáciu. 
Mozog generuje sebadôveru v 
skutočné i falošné spomienky. Tá 
však vzniká v rôznych častiach 
mozgu.

Obvyklý predpoklad

Najlepšie je robiť dôležité rozhodnutia 
sám.

Emócie by mali byť z rozhodovania 
vylúčené.

Manažér neverí, že jeho vnútorný 
nepokoj, úzkosť, ovplyvňuje jeho 
rozhodovanie.

Manažér verí, že dokáže rozpoznať 
konflikty záujmov a urobiť dobré 
rozhodnutie.

Manažér verí, že jeho inklinácia 
k starým spôsobom myslenia 
neovplyvňuje jeho nové rozhodnutia.

Manažéri veria, že ich sebadôvera 
je dôkazom, že ich rozhodnutie bolo 
správne.

založené na analýze štyroch 
kontextov, spojených s hemisférami. 
Ľavá, racionálna hemisféra 
„obhospodaruje“ vnútorné prostredie 
firmy a zahŕňa kontext stavu  
a situácie organizácie (napr. firemná 
kultúra a strategické smerovanie), 
kontext konkrétnej pracovnej pozície 
(napr. požadované kompetencie 
a cieľ pracovného miesta). Pravá, 
emocionálna a kreatívna hemisféra, 
vnútorný svet človeka, to sú kontext 
mozgu a mysle jednotlivca (napr. 
práca s vlastným emočným „ja“,  
intuícia, engagement a hybné sily 
motivácie), kontext kompetencií 
(metodické, znalostné či 
interpersonálne kompetencie) môže 
organizáciám a ich manažérom 
pomôcť dostať sa na inú úroveň. 
Prepojenie medzi pravou a ľavou 
hemisférou, symbiózu vzájomne 
prepojených častí, zabezpečuje 
corpus callosum.

Objaviť vplyv pozitívneho myslenia 
na mozog manažéra, hybné sily 
motivácie, potrebu empatie  
a nazerania na veci z perspektívy 
druhých i silu intuície. I. Šulík:  
„V skutočnosti to však znamená,  
že manažéri budú musieť v dôsledku 
týchto poznatkov výrazne upraviť 
spôsoby svojej práce, ak budú chcieť 
byť úspešní.“

Spracoval: Juraj Púchlo


