
Projekt Diplomové práce

Fakulta humanitních studií  UK

Fakulta řízení a supervize v  sociálních a 
zdravotnických organizacích 

                   

                      Jméno studenta: Bc. Alan Tyl

                      Osobní číslo: 54618934

                      Imatrikulační ročník: 2016



Manažer – jeho role, zdroje a výzvy 
manažerské práce

Úvod:

Kdo je to vlastně manažer? Co vše je náplní jeho role? S jakými výzvami 
se ve své činnosti potkává a jaké zdroje a nástroje má k dispozici, aby si s 
nimi mohl poradit?

Lidé jsou tvorové žijící skupinově, již zřejmě od nám známých počátků 
historie lidstva se seskupovali do skupin, aby dokázali lépe žít a přežít 
nehostinné podmínky života. Jedna ze základních funkcí ve skupině 
žijících lidí se tak zřejmě brzy stala určitá forma organizace společné 
činnosti, vedoucí k lepší koordinaci, vyšší efektivitě a tím i zvýšení šance 
na přežití i na vyšší blahobyt skupiny. V historii managementu lze 
poukázat například na stavbu pyramid – stavba takto komplexních a 
náročných staveb jistě vyžadovala dobré řízení a koordinaci (Zamaros 
2016), ale i množství otrocké práce v nehumánních podmínkách.  Dle 
Petera Druckera vznikl moderní management během průmyslové revoluce, 
původně na základě vojenského modelu řízení. Je možné, že existovaly i 
jiné zdroje inspirace (např. organizace církevních řádů, ale také 
protestantských společenství). Moderní management vznikl jako 
institucionalizovaná forma této role,  s vlastními v čase se měnícími 
paradigmaty. Zformovala se pracovní role manažera, vytvořily se různé 
nástroje a poznatky dostupné jako podpora, a skrze výzkum došlo k 
identifikaci hlavních úkolů, výzev a obtíží, se kterými se lidé pracující v 
managementu setkávají. 

Ve snaze o reflexi tohoto vývoje nejdříve předestírám dvě úvodní 
otázky a jejich podotázky, které budou  sloužit jako úvod k samotné 
klíčové výzkumné otázce:



Úvodní otázka číslo 1:
Kdo je to vlastně manažer, napříč historií a dnes? Jaké role manažer 
zastává?

 Jak se v dějinách managementu vyvíjel tento pohled na osobu 
manažera, do jakých forem nyní dospěl na počátku 21. století a jaké 
trendy směřují do budoucna?

Úvodní otázka číslo 2:
S jakými výzvami se ve své činnosti potkává?

 Typické, univerzální výzvy, jakým musí manažer čelit (hodnocení 
pracovníků, propouštění pracovníků, vztahy versus výkon v 
organizaci, atd...)

 Reflexe přesunu od  silně direktivního řízení, potřebného v armádách 
a továrnách, k více nedirektivnímu přístupu ke konci dvacátého 
století.  Tento přesun souvisí  s rostoucí vzdělaností, specializací a 
tím i nezávislostí pracovníků.  V 80. a 90. letech dvacátého století je 
důležitým faktorem zapojení poznatků z oblasti koučování do 
manažerského prostředí především skrze práci Johna Whitmora 
(Whitmore 2014). 

 Psychologická a neurologická rovina managementu – s jakými 
sociálními,  kognitivními, emocionálními,  i fyzickými prožitky a 
výzvami se manažer potkává



Tolik tedy úvod k hlavní výzkumné otázce. Samotná ústřední 
výzkumná otázka zní:

Jaké zdroje a nástroje má manažer k dispozici, aby si těmito výzvami 
mohl poradit?

 Jaké hodnoty a poznatky se ukázaly být jako obecně platné a lze je 
považovat za stavební kameny řízení lidí?

Jak uvádí například Peter Drucker: „Položit si otázku, co je třeba 
udělat, znamená zaměřit se na jednu či dvě priority (..) Nikdy jsem 
nepotkal výkonného pracovníka, který by byl efektivní a zabýval se 
více, než dvěma věcmi naráz.“ (Drucker 2004)

  Jak lze pracovat s psychologickou a neurologickou rovinou 
manažera směrem k vyšší profesionalitě manažera. Jakou roli v 
tomto hrají nejmodernější poznatky o fungování mozku. Toto téma 
mě jako člověka pracující v oblasti blízké k psychologii a neurologii 
osobně zajímá. Klasickým dílem se v tomto ohledu stalo například 7 
návyků skutečně efektivních lidí (Covey 2011), kterou časopis Time 
v roce 2011 zařadil mezi 25 nejvlivnějších knih o managementu 
(Time 2011).

Význam výzkumu:

V dnešní době se potkáváme se záplavou literatury a kurzů různé kvality z 
oblasti managementu. Lze říci, že vzdělávání v oblasti managementu je 
lukrativní oblastí – mnohé společnosti do svých manažerů rády investují 
nemalé prostředky. Z mé vlastní zkušenosti se domnívám, že zažíváme 
přemíru až přehlcení informacemi v této oblasti. Nalezneme mnoho analýz 
z oblasti managementu, ale osobně vnímám nedostatek jasné a 
srozumitelné syntézy těchto informací z různých zdrojů. Tato práce by 
měla přispět k nápravě tohoto trendu.



Výzkumný postup

Základní postoj, ze kterého budu vycházet, je přesvědčení, že management 
je především lidská činnost běžná pro jakoukoliv oblast lidského 
podnikání. A jako takový obsahuje mnohé univerzálně platné poznatky a 
zkušenosti, které lze aplikovat v různých organizacích, s přihlédnutím k 
jejich individuálním odlišnostem. S tím mnozí klasici managementu 
souhlasí, například již zmiňovaný slavný Peter F. Drucker téma 
managementu silně uchopuje právě skrze tento postoj. 

Z důvodu šíře tématu bude práce zaměřena na rozbor již dostupné 
literatury formou přehledové práce – tzv. literature review (Gallo, rok 
neuveden). Bude se tedy jednat o teoreticky zaměřenou práci. V rozboru 
literatury budu využívat především logický analyticko-syntetický přístup. 
Analýza znamená rozbor od celku k částem, syntéza znamená postupovat 
následně od částí k celku, spojovat poznatky, získané analytickým 
přístupem. Tento postup odhaluje nové vztahy a zákonitosti (Molnár 
2012).

Práce tedy bude obsahovat představení a analytický rozbor pohledů autorů 
na uvedené otázky, a následné hledání podobností i odlišností, společných 
motivů i neshod jednotlivých děl. Cílem bude nalézat univerzálně platné 
principy managementu v uvedených oblastech – stejně jako zdůraznění 
zajímavých individuálních odlišností v pohledu na věc (například bych rád 
více rozebral pohled Koučink akademie Libchavy a kurzu „manažer 
koučem“ této české organizace, který považuji za inspirativní).

 



Cíl práce:

Odpověd na výzkumnou otázku by měla přinést popsání univerzálních 
principů managementu v rámci daného tématu. Tyto principy budu nalézat 
skrze vzájemné srovnání výpovědí více autorů, formou přehledové práce – 
review literatury, s využitím především analyticko-syntetického přístupu.

Jako formu prezentace výsledků budu vycházet z formátu review, tedy 
využiji přehlednou a ucelenou prezentaci poznatků a argumentů v rámci 
daného tématu, logické posouzení těchto poznatků a vyhodnocení 
významu pro obor a další výzkum. 

Mou snahou bude v závěru práce zodpovědět na uvedenou výzkumnou 
otázku jasně, stručně, jazykem, který pokud možno bude pochopitelný pro 
širokou veřejnost. Opět vycházím z přesvědčení, že management je něco 
univerzálně uchopitelného v jakékoliv oblasti, kde vzniká společná 
organizace činnosti více lidí.

Časový harmonogram práce:

Jako cílové datum odevzdání práce stanovuji termín nejpozději do 
29.6.2018.
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