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Úvod

Jakákoliv organizace na světě byla, je a myslím si, že i bude úzce spjata s lidmi,

kteří v ní pracují. A to platí o lidech v nejnižších pracovních postech, vrcholovém vedení i

samotných majitelích. Téma „Profil manažera současnosti a potenciální možnosti jeho

rozvoje do budoucna“ jsem si vybrala, protože si myslím, že právě manažeři hrají

v organizacích klíčovou roli. Působí jako mezičlánek mezi majiteli firem a jejich řadovými

zaměstnanci, a tím tedy mohou ovlivnit úspěšnost organizace. Do úspěchů firmy se totiž

jednoznačně promítají veškeré pracovní výkony jednotlivců, mezilidské vztahy i konkrétní

osobnosti zaměstnanců. V této práci jsem se tedy zaměřila na definování základních

charakteristik manažera (které dále nazývám jeho profilem) a následné navržení možností

jeho rozvoje, a to v souladu s momentální situací ve společnosti.

Toto téma jsem si zvolila záměrně, protože bych se mu chtěla věnovat i do

budoucna. Myslím si, že je tato problematika aktuální zejména z důvodu, že v době

neuvěřitelného rozmachu informačních technologií, kde práci lidí nahrazují stroje, počítače

nebo roboti, bude do budoucna nejvíce záležet na udržování a rozvoji sociálních vazeb a

vztahů – a to jak ve společnosti celkově, tak například i na pracovišti v samotných firmách. A

troufám si tvrdit, že zrovna tento úkol bude ležet v rukách jednotlivých manažerů.

Cílem práce je tedy (jak už jsem zmínila) definovat a rozčlenit charakteristiku

(profil) manažera ideálního typu. Dále zhodnotit společenskou situaci, ve které se firmy a

manažeři nacházejí. A následně zmapovat a navrhnout, jaké jsou další potenciální možnosti

rozvoje manažera a přístupy k nim.

Začátek práce věnuji pojmosloví. Považuji za důležité čtenářům lépe přiblížit a

vysvětlit, jak chápu mnohoznačné pojmy jako jsou management, manažer a profil manažera.

Následně práci rozčlením na 4 oblasti. Jedna se bude věnovat pracovnímu profilu manažera,

další společenskému profilu manažera, třetí osobnímu profilu manažera a poslední část bude

obsahovat možnosti, jak se manažer může potenciálně rozvíjet.

Pracovní profil manažera bude popisovat, jaké má dopady manažerova pracovní

charakteristika na organizaci, ve které pracuje a jakým směrem by se mělo ubírat jeho
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zdokonalování. Pracovní profil bude obsahovat faktory, které manažera ovlivňují ve

vykonávání jeho profese. Budu se tedy zabývat tím, jaký vliv má úroveň jeho pracovního

zařazení, šířka jeho pracovního záběru - neboli aspekty, které musí v organizaci splňovat

(manažerské funkce, role, dovednosti, kompetence), dále pak stylem jeho řízení/vedení lidí a

také tím, jaké důsledky mají manažerovo pracovní zásady.

Společenský profil manažera bude zase přibližovat to, jak manažer reaguje na své

okolí. Nikdo nepracuje ve vakuu, obzvláště manažeři ne. Neustále narážejí na nejrůznější

vlivy, které musí při své práci zohledňovat nebo na ně nějakým způsobem reagovat. V této

části se tedy zaměřím na momentální situaci ve společnosti, která globálně ovlivňuje práci

manažerů. Konkrétněji rozeberu změny v managementu, společenské nároky na manažery a

důležitost dodržování firemní - manažerské kultury.

Osobní profil bude naopak obsahovat aspekty, které ovlivňují chování, přemýšlení

a celkový hodnotový žebříček manažera. Tyto charakteristiky jsou velice podstatné, protože

manažera rozebírají jako člověka, který svým chováním určuje dění ve společnosti. V této

části se tedy budu zabývat například povahou, osobností a charakterem manažera, jeho

životním stylem, jeho schopností řídit sám sebe a svůj čas, a také jaký vliv mají na jeho práci

jeho emoce.

Poslední kapitola se bude zaměřovat na rozvoj a další vzdělávání manažera.

Vysvětlím zde, jak rozvoj manažera chápu a proč je v současné době tak důležitý. Navrhnu

jak manažery podnítit k zájmu o vlastní rozvoj, definuji rozvojové potřeby současných

manažeru, metody identifikace zmíněných potřeb a konkretizaci samotného cíle rozvoje.

V závěru kapitoly nezapomenu definovat a rozčlenit způsoby samotné realizace rozvoje.

Hlavním cílem práce bude vymyslet, jak co nejsnazším a finančně nejméně

nákladným způsobem, lze prostřednictvím diagnostiky profilu (pracovních, společenských a

osobních charakteristik) nasměrovat manažera k zájmu o zjištění jeho rozvojových potřeb,

sestavení rozvojového plánu a jeho realizaci.
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1.) Pojem management, manažer a jeho profil

Jako úplně první je nejdůležitější položit si otázku, co to vlastně znamená

management nebo manažer. Slovo management je převzato z původního anglického slova

"to manage" = vést, řídit, mít vedoucí funkci, vědět si rady, uspět, dosáhnout cíle nebo

spravovat. Z tohoto překladu se dá tedy snadno odvodit, o jaké principy v managementu jde

nebo co je základním cílem člověka, který pracuje jako manažer.

1.1 Managemet

Existuje mnoho definic, které vymezují tento pojmem. Mě jako první, při vyřčení

slova management, napadne, že se jedná o jakýsi souhrn metod řízení a správy organizace -

neboli návod, jak efektivně vést podnik.  Slovo management však také může označovat

pracovníky organizace nebo vědní obor.

„Management lze vymezit jako soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a

metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí své činnosti směřující

k dosažení cílů organizace. … Pojem management označuje rovněž funkce a lidi, kteří je

vykonávají, odbornou disciplínu (shromažďující poznatky o řízení) a obor studia.“

(Kociánová, 2007, s. 8).

Management tedy můžeme chápat ve více rovinách. P. F. Drucker například

považuje management za určitou formu technologie a zároveň umění. „Management se

zabývá akcí a aplikací a testem jeho účinnosti jsou jeho výsledky. To z něj činí technologii.

Management se zároveň zabývá lidmi, jejich hodnotami, jejich růstem a rozvojem – a to z něj

dělá obor humanitní. Totéž platí pro jeho vliv na sociální strukturu a na společnost….

Management se dokonce hluboce týká duchovních kategorií – podstaty člověka, dobra a zla.

… Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním: „svobodným“

proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrosti a vůdčích

schopností, „uměním“ proto, že jde o obor praktický a aplikační.“ (Drucker, 2002, s. 23).
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1.2 Manažer

Pod pojmem manažer si můžeme představit profesi, kterou vykonává zaměstnanec

určité organizace. Manažer je člověk, který odpovídá za plynulý chod organizace, který

zajišťuje pomocí řízení jiných lidí.

„Manažeři odpovídají za plnění takových úkolů, které vyžadují řízení dalších členů

organizace. V rozsahu obtížnosti těchto úkolů, stejně jako v postavení manažerů v rámci

organizace, jsou však velké rozdíly. Rozdíly v úrovni umožňují určení požadavků a

dovedností, potřebných pro úspěšné plnění organizačních cílů na dané úrovni a přitom

motivují manažery k osobnímu rozvoji a sledování kariérové dráhy.“ (Bělohlávek; Košťat;

Šuleř, 2006, s. 9).

Jedinec, který chce pracovat na pozici manažera, musí mít určité spektrum znalostí

a dovednosti, aby mohl kvalitně zastávat funkci vůdce, organizátora, plánovače a kontrolora.

Tento soubor znalostí a dovedností se však bude vždy odvíjet od toho, v jakém oboru manažer

svou práci vykonává. Co však bude vždy společné, je to, že manažera můžeme

charakterizovat jako člověka, který vždy dosahuje cílů pomocí rozdělování zdrojů, které má

k dispozici. Mám na mysli například lidský kapitál, finanční prostředky, informace apod.

Pokud hovoříme o pojmu manažer (manager) a řízení (management) je dobré

zmínit se i o pojmu vůdce (leader) a vůdcovství (leadership), popř. jak spolu souvisejí.

Nemůžeme říct, že vedení pracovníků je to samé jako jejich řízení. Vedení je součástí řízení.

V podstatě jde o to přesvědčit pracovníky, aby práci dělali rádi. Stejně tak nemůžeme říct, že

pojem vůdce a manažer jsou úplně shodné. „Pojmy manažer a vůdce nejsou totožné, ale

překrývají se. Manažer je osoba odpovědná za organizaci a za dosažení organizačních cílů.

Tento pojem vyjadřuje pozici, kterou v dané hierarchii zastává. Vůdce (lídr) je osoba, která

má schopnost přimět lidi, aby sledovali jeho cestu ke splnění organizačních cílů, kde tento

pojem vyjadřuje vlastnost toho, který vede.“ (Dědina; Odcházel, 2008, s. 258).

Vůdce je tedy osoba, která má vliv na ostatní. Dokáže přimět lidi, aby jej

následovali. Ovlivňuje je tedy tak, aby dosahovali stanovených cílů. Vůdci komunikují

způsobem, aby lidi inspirovali a iniciovali. Vůdcovství je kombinace vlastností, chování,
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dovedností a postojů. Rozdíly mezi manažerem a vůdcem lze také popsat takto: „Manažer

řídí, vůdce inovuje. Manažer se ptá jak a kdy, vůdce se ptá co a proč. Manažer se zabývá

systémy, vůdce se zabývá lidmi. Manažer dělá věci správně, vůdce dělá správné věci.

Manažer spravuje, vůdce rozvíjí. Manažeři se dívají na dolní hranici, vůdci se dívají na

horizont. Manažeři mají krátkodobou perspektivu, vůdci dlouhodobou. Manažeři napodobují,

vůdci jsou sami sebou. Manažeři kopírují, vůdci vytváří nové styly.“ (Bennis, 2003, s. 63).

Podle mě může být vůdce dobrým manažerem, ale ne všichni manažeři jsou

schopnými vůdci. P. F. Drucker to potvrzuje slovy: „Očekávat, že každý manažer bude vůdčí

osobností, by bylo pošetilé. Ve vyspělé společnosti jsou tisíce, ne-li milióny manažerů – a

vůdčí schopnosti jsou vždy vzácnou výjimkou a omezují se na velice omezený okruh

jednotlivců.“ (Drucker, 2002, s.. 64).

Existuje několik důvodů, proč se zabývat tématem manažerů současnosti a jejich

rozvojem. Manažeři jsou rozhodující činitelé v řízení firem. Vytvářejí v podstatě prostředí, ve

kterém je nám poskytována práce, výrobky a služby, ale i příjmy a celkově nám tedy určuje

náš životní styl. Myslím si, že v moderní společnosti neexistuje nikdo, kdo by sám trochu

nebyl manažerem nebo nějakým manažerem nebyl ovlivněn. Z tohoto důvodu se také

v dnešní době věnuje výchově a výběru manažerů nejvíce úsilí. Na tom, jak kvalitně budou

manažeři pracovat, závisí hospodářská situace celé organizace a dalo by se říct, že i situace

celé společnosti.

1.3 Profil manažera

Nyní vymezím pojem profil manažera. Profilem jsem se rozhodla označovat teoretické

spektrum toho, co má manažer v současné době splňovat. Jak je jeho dosahování cílů

ovlivněno náplní práce, společností a v neposlední řadě jeho vlastní osobností. Proto také

tento profil (charakteristiku) budu rozdělovat na tři základní části. A to sice na profil

pracovní, profil společenský a profil osobní.
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2.) Pracovní profil manažera současnosti

Pojmem „pracovní profil“ jsem se rozhodla označovat všechny aspekty týkající se

manažera a jeho pracovní činnosti. Jinými slovy to, jakým způsobem manažer plní svojí práci

a jaké to má důsledky na něj a na organizaci, v níž působí.

To, jaký bude mít manažer pracovní profil, ovlivňují následující faktory:

 Úroveň, na které se nachází.

 Velikost jeho „spektra pracovní charakteristiky“.

 Jaký je jeho „styl“ řízení (vedení) lidí.

 Jaké má „pracovní zásady“ – jak přistupuje k práci.

2.1 Úroveň, na které se manažeři nachází

Manažera v organizaci můžeme zasadit do hierarchického schématu: vlastník –

manažer – zaměstnanec. Vlastník firmy může být zároveň i její majitel. Také by se dalo říct,

že je manažer zaměstnanec firmy. Manažer je ale velmi specifický zaměstnanec (a to

vzhledem k velikosti platu; míře pravomocí a odpovědností) Podle míry pravomocí a

odpovědností dělíme manažery do 3 odlišných skupin.

2.1.1 Liniový manažer

Liniový manažer pracuje na nižším stupni v hierarchii organizace. Nejčastěji se

například jedná o vedoucího oddělení, mistra daného úseku apod. Má odpovědnost za správu

a řízení činností, které vedou k přímé produkci výrobků nebo služeb. Mezi jeho hlavní

činnosti patří vedení svých přímých podřízených při každodenních úkonech. Tito manažeři

většinou disponují odborným vzděláním v daném oboru a bohatou praxí. Specifické pro něj je

krátkodobé plánování. Tato manažerská úroveň se také proto nazývá operativní management.

Liniový manažeři jsou v době turbulentních změn a silné konkurence na trhu nejdůležitějším

výkonným článkem. Na jejich efektivním rozhodování a řízení (vedení) svěřených pracovníků

často závisí dosahování cílů celé organizace.
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2.1.2 Střední manažer

Střední manažer má za úkol řídit práci liniových manažerů v organizaci. Má

například pozici vedoucího provozu, vedoucí útvaru, apod. Jeho rozsah odpovědností je na

úrovni dílčích organizačních jednotek, tudíž jde napříč celou organizací. Tento manažer plní

strategické cíle celé firmy tím, že splňuje dílčí úlohy prostřednictvím určování pravomocí a

odpovědností liniových manažerů a dohlíží na jejich plnění. Z hlediska plánování se zabývá

střednědobým časovým úsekem. Proto také bývá tato manažerská úroveň nazývána jako

taktický management.

2.1.3 Vrcholový manažer

Vrcholový manažer je nejvyšším stupněm manažerské pozice. Je nejdůležitější

složkou organizace. Jedná se o generální ředitele, ředitele divizí apod., kteří přebírají

odpovědnost řízení firmy za její vlastníky. Tito manažeři v dnešní době většinou disponují

velkým intelektuálním kapitálem a schopností multidisciplinárně řešit problémy a řídit – vést

své podřízené. Náplní práce je tedy vedení lidí (středních manažerů), organizování, formulace

a uskutečňování dlouhodobé strategie firmy. Tato manažerská úroveň je někdy také nazývána

jako strategický management.

2.2 Spektrum profesní charakteristiky

Spektrum profesní charakteristiky obsahuje hlavní aspekty, které musí manažer

v organizaci zvládat. Čím širší záběr v oblasti profesní charakteristiky manažer má, tím lépe

se hodí na svojí pozici. Spektrum profesní charakteristiky zahrnuje manažerské funkce, role,

dovednosti a kompetence a stejně jako vše ostatní, je možné na nich dále pracovat, vzdělávat

se a více je rozvíjet.
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2.2.1 Manažerské funkce

Manažerské funkce jsou hlavní součástí činnosti manažera. Jsou to typické úkony,

které musí manažer dělat, bez ohledu na to, jaké je jeho profesní zaměření. Jsou to činnosti

velice podstatné a každý manažer je musí zvládnout - pomocí manažerských funkcí totiž plní

své poslání v organizaci. Manažerské funkce (činnosti) jsou také způsobem jak klasifikovat

práci manažerů.

Henri Fayol na začátku 20. století poprvé v historii definoval manažerské činnosti, což

vyústilo v definici šesti manažerských funkcí. A to sice: předvídání, organizování,

koordinace, plánování, přikazování a kontrola.

P. F. Drucker pojal manažerské funkce trochu jinak. Vymezuje nejdůležitější činnosti

manažera jako určování cílů + rozhodování o realizaci, organizování, hodnocení, rozvoj lidí

(včetně sebe), motivování a komunikaci.

Jaromír Veber se při definici současných manažerských funkcí v podstatě shodl

s členěním Henriho Fayola. Uvedl, že funkce manažera 21. století zahrnují: rozhodování,

organizování, plánování, kontrolu, řízení lidských zdrojů, implementaci a navíc, oproti

Fayolovi, přidal práci s informacemi a komunikování.

Se všemi zmíněnými autory souhlasím. Otázkou zůstává, na co se musí manažer

zaměřit více než kdy dříve. Já osobně si myslím, že to bude funkce předvídání. V dnešní

době, kdy změna střídá změnu, bude nejdůležitější správě odhadnout blízkou budoucnost a

navrhnout strategický plán opatření. Další oblasti však rozhodně nelze zanedbat. Přikazování

nebo delegování úkolů bude určitě stále důležitou činností, jak udržet personál v pohybu.

Koordinování bude i nadále sloužit jako funkce uvádění všech činností do důležitého souladu.

Ve firmách budou vždycky platit jistá pravidla a příkazy, proto i kontrolování bude

podstatnou funkcí, jak dohlížet na to, zda je vše ve shodě.
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2.2.2 Manažerské role

Manažer plní v organizaci několik rolí. Ze sociologického hlediska lze říct, že je role

manažera postoj, jak daná osoba působí na lidi ve svém okolí. Manažerské role lze vztahovat

k postoji k podřízeným, nadřízeným, ke spolupracovníkům, majitelům a zákazníkům.

Podle mě je základní rolí manažera splnit daný úkol, držet organizaci jako celek a zajistit

spolupráci všech potřebných lidí na daném úkolu. To vše podle svých nejlepších schopností a

možností.

Henry Mintzberg na základě svých pozorování dospěl k identifikaci deseti

charakteristických manažerských rolí, které rozdělil na rozhodovací role – (podnikatel,

organizátor, alokátor zdrojů, vyjednavač), informační role – (mluvčí organizace, šiřitel

podnětů, monitorující příjemce informací), interpersonální role – (představitel organizace,

vůdce/lídr, spojovací článek). Tím, že vyčlenil uvedené role, popsal povahu manažerské

práce.

Význam manažerských rolí nelze úplně zobecnit na každého manažera, je to ovlivněno

například tím, na jaké úrovni managementu se nachází. „Manažeři na vrcholové úrovni

obvykle věnují mnohem více času roli figurky než manažeři provozní. Vrcholoví a střední

manažeři jsou v roli styčného důstojníka zaměřeni daleko více mimo organizaci než manažeři

na provozní úrovni. Vrcholoví manažeři sledují především ty změny, které mohou ovlivnit

fungování celé organizace, zatímco manažeři na střední úrovni sledují zejména ty změny,

které se týkají oblasti jejich působnosti. Přitom manažeři na provozní úrovni se zajímají téměř

výhradně o změny, které mohou ovlivnit fungování jejich oddělení. Bez ohledu na věnovaný

čas a přikládaný význam vykonávají všichni manažeři, bez zřetele ke svému postavení,

interpersonální, informační a rozhodovací role.“ (Donnely, 2000, s. 79).

Mintzbergovo pojetí manažerských rolí by se rozhodně dalo použít i na dnešní dobu,

já si však myslím, že by bylo vhodnější zakomponovat do tohoto konceptu více ze

současného dění. Dnešní manažeři musejí být více flexibilní a schopní vhodně používat
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všechny ze zmíněných rolí a více efektivně tyto role střídat. Podle mě je stěžejní, aby si

manažer osvojil zejména následující role: Roli manažera, který komunikuje. Manažer totiž

musí zvládat své podřízené motivovat k dobrým výkonům, musí umět lidi na pracovišti

rozhýbat. Tento proces úzce souvisí se schopností dobře komunikovat.(Ideální manažer

v dnešní době zvládá dobře presentovat své vlastní myšlenky, správně vede rozhovory,

porady a jednání, ale také umí konstruktivně mluvit sám se sebou). Dále roli manažera, který

řídí svůj čas. Úspěšný manažer musí umět efektivně ovládat svůj pracovní čas, rozlišit

podstatné záležitosti od nepodstatných a celkově určit své hlavní priority. A v neposlední řadě

roli manažera, orientujícího se na cíle a hodnoty. Manažer by měl intenzivně vymýšlet vize

do budoucnosti, měl by umět sladit názory všech (vlastníků, kolegů i podřízených) tak, aby se

jeho vize a vize organizace ve skutečnosti proměnily v úspěšně dosažené cíle. A také roli

manažera, řídícího změny. Manažer i firma se nachází v prostředí neustálých změn.

V momentě kdy manažer odhadne situaci, ve které se podnik ocitl, musí umět vhodně

zareagovat, tzn.: rozdělit odpovědnost a rozhodnout, jak se nastalé změny využije nebo jakým

způsobem se pokusí její důsledky (v případě nežádoucích vlivů) eliminovat.

2.2.3 Manažerské dovednosti

Pojem „mít dovednost“ znamená, že má člověk vědomosti a zkušenosti potřebné

pro vykonávání určité činnosti. Dovednosti jsou součástí kompetentnosti manažera.

S konceptem manažerských dovedností přišel Robert I. Katz. Jeho koncept

obsahoval tři základní okruhy manažerských dovedností a také určení, pro kterou úroveň

firemní hierarchie jsou typické.

 Prvním okruhem jsou technické dovednosti. Jsou důležitou součástí zejména nižší úrovně

managementu. Technické dovednosti představují schopnost používání znalostí v oblasti

metod a procesů. Daly by se vyjádřit jako práce s nástroji a specifickými technikami nebo

specializovanými pracovníky.
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 Druhým okruhem jsou lidské dovednosti. Tyto dovednosti jsou potřebné na všech

úrovních managementu. V těchto dovednostech je zahrnuta schopnost komunikace,

schopnost pracovat s lidmi, schopnost pochopit je a vytvářet pracovní prostředí, kde se

lidé cítí motivováni a v bezpečí.

 Třetím okruhem jsou dovednosti koncepční, které mají zásadní význam pro top

management. Koncepční dovednosti představují schopnost vidět podnik jako celek,

porozumět tomu, jak na sebe jednotlivé prvky firmy navazují a hlavně předvídat, jaké

změny mohou nastat.

Domnívám, že všechny manažery dokáže velice limitovat to, čeho jsou schopni a čeho

ne. Co se týče rozvoje technických dovedností, je pro ně velice důležité se neustále vzdělávat

a aktualizovat svoje vědomosti, protože velice rychle zastarávají. „Je nesporné, že akcelerace

změn, ke kterým v současnosti vně i uvnitř organizace dochází, vede k jednoznačnému závěru,

že nelze vystačit s penzem znalostí, jež byly získány během školní výuky, ale je nutné je

průběžně rozšiřovat a doplňovat.“ (Veber, 2009, s. 37).

Budeme-li hovořit o lidských dovednostech, manažeři by se měli, dle mého názoru,

zaměřit hlavně na podporu a rozvoj své motivace k práci a na zvyšování své emoční

inteligence. Když tak učiní, nebudou mít v budoucnu problém správě jednat a komunikovat

s lidmi a tím pádem se jim samotným a i všem okolo bude lépe pracovat.

V rámci koncepčních dovedností by se manažeři současnosti měli převážně snažit dívat

se na svět, společnost a organizaci v globálním měřítku. Měli by systematicky uvažovat o

všech procesech, které na sebe navazují, a tak si jasně dělat představu o vývoji a předběžně

plánovat.

Všechny zmíněné dovednosti lze rozvíjet učením (například postgraduálním studijním

programem Master of Business Administration, zkr. MBA.) Můj názor ale je, že jsou

dovednosti nejvíce nabývány a rozvíjeny samotnou praxí.
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2.2.4 Manažerské kompetence

Pojem kompetence v manažerském slova smyslu chápeme jako schopnost vykonávat

nějakou specifickou činnost, umět ji dělat správně a hlavně být v příslušné oblasti

kvalifikovaný, tzn. mít příslušné vědomosti a dovednosti. Kompetence se vždy projevuje

v určité podobě chování. Odvíjejí se od složek lidské osobnosti, především od motivů

(vnitřních pohnutek člověka), rysů (vrozené charakteristiky člověka), od vnímání sebe

samého a v neposlední řadě od vědomostí a dovedností. Manažerské kompetence jsou tedy

něco, co vyplývá ze samotného charakteru osobnosti – např. snaha plnit pracovní úkoly.

Kubeš charakterizuje kompetence manažera současnosti jako souhrn speciálních

vědomostí spolu s intelektuální, podnikatelskou, mezilidskou a pracovní zralostí.

Obecně můžeme manažerské kompetence rozlišit například na následující tři typy:

První jsou kompetence sociální, do kterých patří způsobilost komunikovat s lidmi, vést je a

rozvíjet jejich dovednosti. Druhý typem jsou kompetence technické, které představují

způsobilost k dosahování pracovního výkonu. Třetí typ jsou kompetence rozlišovací, které

mají schopnost rozlišit výkonné pracovníky od těch méně výkonných. Používají se při

hodnocení, přijímání nebo rozmisťování pracovníků.

Existuje však nespočet názorů, jaké klíčové kompetence by měl manažer mít. „McBer

a McClelland identifikovali pět základních kompetencí, považovaných pro úspěšný výkon

manažerské práce za důležité: speciální vědomosti, intelektuální zralost, podnikatelskou

zralost, mezilidskou zralost a pracovní zralost.“ (Kubeš; Spillerová; Kurnický, 2004, s. 20).

Já osobně si myslím, že nejpodstatnější kompetence manažera jsou jeho odpovědnost a

orientace na dosahování cílů, odvážnost a originalita při řešení problémů, zdravá sebedůvěra a

smysl pro osobní identitu, také ochota akceptovat důsledky svých rozhodnutí, ochota

vyrovnat se s případným zklamáním, odolnost, tolerance a schopnost pozitivně ovlivňovat

druhé, schopnost ovládat taktiku komunikace a v neposlední řadě schopnost motivovat sebe

sama a přebírat iniciativu v případě, kdy je odkázaný jen sám na sebe.
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2.3 Styly řízení

Jednou z hlavních součástí manažerova “pracovního profilu“ je činnost, která musí být

vykonávaná v každé organizaci, a to sice řízení (vedení). Řízení je způsob, jak působit na

pracovníky tak, aby organizace dosahovala požadovaných cílů a zaměstnanci pracovali sami

od sebe možná co nejefektivněji. Tomu, jakým způsobem toho manažer dosáhne, říkáme

„styl“. Styl manažerského řízení lze tedy chápat jako celkový přístup manažera k naplňování

jeho úloh, který se projevuje zvláště v rozhodování, předávání příkazů, komunikování

s podřízenými apod.

Samotný styl obsahuje několik dalších složek. Skládá se například z toho, jak

manažerův styl řízení ovlivňuje okolí podniku (organizace pracoviště, pracovní doby, metody

a řídící práce), vnitřek podniku (způsob jednání se zaměstnanci, motivace, ukládání úkolů,

hodnocení) a jeho vlastní osobnost, protože každý manažer také volí styl řízení podle svého

temperamentu, hodnotového žebříčku a životních i profesních zkušeností.

K definování stylů manažerského řízení v praxi lze použít metody sociologického

výzkumu (například dotazníky, měření postojů, rozhovory nebo přímé pozorování).

Nejčastější teoretický základ pro definici manažerského stylu řízení tvoří koncepce

Kurta Lewina, který rozlišil styly řízení na autoritativní, liberální a demokratický styl.

2.3.1 Autoritativní styl

Základem autoritativního stylu řízení je disciplína a poslouchání na slovo. Jde

v podstatě o vedení lidí příkazy a zákazy. Manažer silou své osobnosti rozhoduje o všem sám.

Manažer (v tomto případě autokrat) nebere v potaz návrhy a náměty podřízených.  Do procesu

rozhodování se zaměstnanci nemohou zapojit. Manažer ani nemá zájem budovat důvěru a

spolupráci a také velice detailně kontroluje, zda jsou jeho příkazy splněny.

Tento styl je strohý a velice formální. Nejefektivnější je v krizových situacích.

Uplatňuje se v armádě, ve firmách, ve kterých zaměstnanci přesně vyžadují, co mají udělat,

nebo je důležitá kontrola splněných úkolů, nebo je-li důležitá pracovní kázeň nebo dodržování

předpisů.
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Mezi důsledky autoritativního stylu řízení patří potlačení pocitu odpovědnosti za

výsledky, kvantita je upřednostňována na úkor kvality, ve firmě panuje nespokojenost,

zaměstnanci jsou málo motivováni k tvořivosti a vedoucího pracovníka se „bojí“. Zda tento

styl řízení bude efektivní, závisí na schopnostech manažera.

V dnešní době se však tento styl příliš často nepoužívá. Vznikl však podsystém

tohoto řízení – benevolentně-autoritativní styl, ve kterém má manažer zájem o spolupráci a

toleruje názory svých podřízených.

2.3.2 Liberální styl

Liberální styl je opak autoritativního stylu řízení. Manažer deleguje rozhodovací

pravomoci na své podřízené, nechává jim volnost. Podřízení si mohou rozvrhnout plán

realizace cílů. Manažer jim předává a zprostředkovává důležité informace a pomáhá

překonávat problémy, které jsou nad jejich operační možnosti. Manažer nepoužívá přímé

řídící příkazy. Tento styl řízení se vyznačuje vysokou fluktuací pracovníků, protože kolektiv

bývá pod tímto stylem řízení málo výkonný. Pracovníci také často soupeří o moc.

Liberální styl řízení je vhodné použít v případě, že jsou spolupracovníci vysoce

motivováni a silně orientováni na výsledek své práce. Jedná se například o tým špičkových

specialistů, tým tvůrčích pracovníků nebo vědců. Manažer totiž nestanovuje normy a předpisy

chování. Obecně lze říct, že při takovémto stylu řízení každý přirozeně dopředu ví, co má

dělat a kde je jeho místo.

2.3.3 Demokratický styl

Demokratický styl řízení se považuje za nejvhodnější ze všech tří stylů řízení. Je

optimálně centralizovaný a založený na respektu a vzájemné úctě manažera a pracovníků.

Manažer projevuje zájem o spolupracovníky, bere na vědomí jejich připomínky a návrhy,

dává jim méně úkolů, podporuje jejich iniciativu. Další kroky konzultuje spolu se

zaměstnanci. Rozhodnutí však činí sám.
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Výkon takto řízených pracovníků je průměrný, přesto však z dlouhodobého

hlediska kvalitní a vyrovnaný. Při demokratickém stylu řízení mají spolupracovníci pocit

zodpovědnosti za výsledky, jejichž kvalita bývá vysoká, jsou středně produktivní, kreativní a

pracovní klima bývá příjemné.

Tento styl řízení se aplikuje v případech, kdy mají podřízení snahu a zájem zlepšit

svoji práci nebo např. při projektování, u marketingových činností, plánování, apod.

Při analýze toho, co má manažer na práci však také rozlišujeme, jaké funkce a role manažer

v organizaci plní.

Podle mě ale nejde obecně říct, který z uvedených stylů řízení je tím nejlepším.

Každý z nich má své pro a proti. Já osobně si myslím, že neexistuje jediná správná metoda

řízení. Řekla bych, že styl řízení závisí na více faktorech (například na lidech, čase a

konkrétní situaci, ve které se podnik – manažer momentálně nachází). Také se domnívám, že

efektivní manažer by se neměl po celou dobu vedení striktně držet pouze jednoho stylu řízení,

ale pozvolně se snažit přecházet z jednoho do druhého, podle aktuálního dění v okolí a také

podle typu osob, které zrovna řídí.

To, že neexistuje jediná správná metoda řízení, potvrzuje i to, že existuje nespočet

konceptů manažerského stylu řízení. Vzhledem k mému názoru však považuji za důležité,

zmínit tezi K. Blancharda a P.Herseyho, kteří jsou známí tím, že propagovali styl situačního

řízení (vedení). Tato koncepce říká, že na základě vzniku určité situace by měl být používán

určitý styl řízení (vedení). Faktory, které ovlivňují konkrétní situaci, jsou podle nich manažer,

podřízení, typ organizace a okolní stav prostředí. Podle konkrétní situace se manažer tedy

následně rozhoduje, jak bude řídit, konsultovat, delegovat nebo přesvědčovat své podřízené.

Další autor, se kterým se shoduji v názoru na důležité prvky stylu řízení, je B. M.

Bass, který zase upřednostňoval transakční a transformační styl řízení (vedení), které se

realizuje prostřednictvím motivace. Podle transakčního řízení (vedení) by měl manažer lidi

v rámci procesu řízení motivovat prostřednictvím odměn za vykonané služby. Podle

transformačního stylu naopak manažer motivuje uspokojením vyšších potřeb pracovníků.
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Vede je k seberealizaci, seberegulaci a sebekontrole. Dalším důvodem, proč s Bassem

souhlasím, je, že si stejně jako já myslí, že by (jak už jsem zmínila) dobrý manažer měl umět

kombinovat více různých způsobů vedení lidí.

Ztotožňuji se také s názorem P. F. Druckera, který je zastánce toho, že: „Různé lidi

je třeba řídit různými metodami.“ (Drucker, 2002, s. 73). Drucker razí myšlenku, že je nutné

manažery řídit tak, jako kdyby byli dobrovolníky, i když jsou za svou práci placeni. Jsou totiž

vybaveni kapitálem znalostí, který umožňuje to, že mohou vlastně kdykoliv odejít jinam.

„Motivačním faktorem, zejména faktorem motivujícím pracovníky disponující znalostmi, je

tentýž faktor, který motivuje dobrovolníky. Jak víme, dobrovolníci musí ze své práce čerpat

větší uspokojení než placení zaměstnanci právě proto, že za ni nedostávají zaplaceno. Ze

všeho nejvíce potřebují výzvy svým schopnostem. Potřebují znát poslání organizace a věřit

v ně. Potřebují nepřetržité vzdělávání. Potřebují vidět výsledky.“ (Drucker, 2002, s.. 75).

Také mě v mém názoru, že styl řízení/vedení vychází z osobnosti a pracovních

zkušeností manažera, utvrdil L. Secretan, který zcela nově propaguje inspirující styl řízení

(vedení). Tento styl říká, že pokud bude manažer žít podle principů „CASTLE“ (což je

zkratka slov v překladu: odvaha, opravdovost, služba druhým, pravdivost, láska a

efektivnost), stane se jakýmsi ideálním příkladem svým podřízeným, které bude automaticky

inspirovat k práci. Podle něj je nejdůležitějším přínosem podniku zaměstnanec nikoliv

zákazník. Velice se mi líbil citát Williama Arthura, který Secretan často zmiňuje: „Špatný

učitel hovoří. Dobrý učitel vysvětluje. Vynikající učitel ukazuje. Ten nejlepší učitel inspiruje.“

(Secretan, 2011, s. 181). To samé, podle mě, platí i pro manažery.

Domnívám se, že již dávno neplatí, že jen přísný a autoritářský šéf je ten nejlepší.

Prostředí okolo nás je velice turbulentní a myslím si, že jedině ti manažeři, kteří dokážou své

styly řízení/vedení měnit, přizpůsobovat se a být flexibilní, budou v budoucnu úspěšní.
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2.4 Pracovní zásady – principy přístupu k práci

Pracovní profil manažera taktéž ovlivňuje to, jaký má přístup ke své práci a jaké

organizační zásady zastává. Mezi nejčastější pracovní zásady bych zařadila prevenci

problémů, pozitivní přístup k práci, princip priorit a pracovní efektivitu, zaměření na

budoucnost a potřebu trvalého zlepšování.

2.4.1 Prevence problémů

Tento princip vychází z myšlenky, že je lepší předcházet problémům a tím snížit

případné ztráty v budoucnu. „Náklady na prevenci jsou desetinou nákladů na nápravu

nedostatku a setinou nákladů na odstranění neřešených problémů.“ (Veber, 2009, s. 41).

Podle mě je tedy rozhodně lepší problémům předcházet, než následně řešit nepříjemné

důsledky. Princip prevence by manažer rozhodně neměl opomínat například v oblasti péče o

bezpečnost práce nebo v oblasti managementu kvality. Prevence by měla být zaměřena i na

sledování finanční situace firmy, aby manažer mohl v případě nějakých nežádoucích výkyvů

provést případná nápravná opatření.

2.4.2 Pozitivní postoj ke kvalitě práce

Tento princip v současnosti u manažera a jeho podřízených vyvolává pocit, že je

velice důležité to, jak kvalitně vykonávají svou práci. „Je třeba zavrhnout představu, že na

kvalitě mé práce nezáleží, neboť to nikdo nepozná. Ba naopak, je třeba monitorovat vlastní

chyby a učit se z nich. Dále je třeba vytvořit atmosféru, která nepovede k zastírání nedostatků,

či dokonce k obhajobě špatné práce.“ (Veber, 2009, s. 43). Manažer by tedy měl mít

zakódováno, že dobrá kvalita práce se, v dnešní době, cenní. Pozná ji podle stabilních

výsledků, splňování zadaných požadavků a dodržování předem stanovených termínů.

2.4.3 Princip priorit

Tento princip vychází z obecného Paretova pravidla, které říká, že 80% výstupů je

20% vstupu. Pokud toto pravidlo převedeme do managementu, znamená to, že ne všechny
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manažerské činnosti jsou stejně podstatné a manažer musí pozorně rozlišovat, co je a co není

důležité, co je prioritou jeho činnosti a na co se má zaměřit. Manažer díky tomuto principu

umí jasně stanovit žebříček svých vlastních pracovních priorit, ale i priorit podniku.

2.4.4 Pracovní efektivita manažera

Vše co jsem výše zmínila, je pro manažera podstatné. Drucker se však zmiňuje, že

to jak manažer vykonává svou profesi, nezávisí pouze na tom, jakým stylem řídí lidi nebo

jaké má dovednosti, kompetence, či pracovní zásady. Jako podstatné vidí i to, zda svou práci

manažer vykonává efektivně. „ … inteligence, představivost a znalosti jsou podstatné, jsou to

základní předpoklady, avšak teprve efektivní činnost je mění ve výsledky. Samy o sobě

představují pouze meze toho, čeho lze dosáhnout.“ (Drucker, 2002, s. 165). Manažer se tedy

musí co nejvíce snažit o dosahování nejlepších výsledků a naplňování firemních vizí.

2.4.5 Zaměření na budoucnost a trvalé zlepšování

V přístupu manažera k práci by se taktéž měla vyskytovat tendence orientovat se na

budoucnost. Každý manažer současnosti musí být vizionářem, měl by se snažit myslet

koncepčně, ovládat strategii řízení a být co nejvíce otevřený vůči změnám a všemu, co je

nové. Manažer se musí snažit uplatňovat nové přístupy, metody a techniky.

Od manažerů se očekává čím dál tím více a jejich práce je tím pádem každým dnem

náročnější. Neustále vznikají situace, kterým musí čelit. Pro příklad lze uvést neúprosnou

globalizaci průmyslu, vznik celosvětové konkurence, větší nároky zákazníků, zrychlující se

tempo změn a jejich nevratnost, vyšší nároky lidí na uspokojování z práce, plošší organizační

struktury ve firmách – z čehož vyplývá menší možnost vertikálního postupu, požadavky

společností na co největší univerzálnost manažerů a jejich větší flexibilitu. Zmíněné situace

vytvářejí na manažera současnosti tlak, a to jak se s těmito požadavky vypořádá je nesmírně

závažné, protože se to projeví v jeho pracovním výkonu, který ovlivňuje jak prosperitu firmy,

tak pracovní nasazení ostatních zaměstnanců (podřízených).
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3.) Společenský profil manažera současnosti

I ve společnosti, ve které se vše neustále mění, musejí manažeři plnit stanovený cíl

organizace. Aby mohli správně vykonávat svou profesi, musí vhodně reagovat na faktory

přicházející z vnějšího okolí – ze společnosti, která je všude okolo nich. Pojmem

„společenský profil“ jsem se rozhodla označovat to, co manažery z vnějšího prostředí nejvíce

ovlivňuje. Dále přiblížím, jak k těmto podnětům přistupují a jaké jsou jejich reakce.

Společenský profil tedy obsahuje aspekty, které ovlivňují to, jakým způsobem a jak

rychle a efektivně se manažer začleňuje do prostředí organizace, jaké chování a jednání je pro

něj typické v interpersonálních vztazích a jak dobře zvládá neobvyklé sociální situace.

Společenský profil se odvíjí od osobnostních rysů manažera, ale nazývám ho profilem

společenským proto, že jsou tyto charakteristiky ovlivněny podněty z okolí (například

výchova, dosavadní životní zkušenosti, zažité normy a kulturní vzorce, změny ve

společenském dění). Velká část těchto rysů je naučená, a pokud nevyhovují profesní dráze

manažera, je možně je snadno přeučit nebo dále rozvíjet.

To, jaký budou mít manažeři společenský profil, ovlivňují především:

 Nepřetržité změny

 Společenské nároky

 Dodržování manažerské kultury

3.1 Nepřetržité změny týkající se managementu

Svět kolem nás se neustále mění. V posledních letech se změnil dost podstatně.

Mnoho manažerů a podnikatelů si na tyto změny nestihlo dostatečně zvyknout a zareagovat.

Nebo si je třeba neuvědomují vůbec a neví tak, o jaké příležitosti přicházejí, či jaké důsledky

jim hrozí. Otázkou tedy je, jaké změny nastaly a jakým způsobem se jim manažeři mají

přizpůsobit. Tuto problematiku považuji za podstatnou, tyto změny jsou totiž podle mě tak

univerzální, že se dotýkají prakticky všech oborů podnikání ve všech regionech světa a

ovlivňují tak tedy veškeré manažery.
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3.1.1 Vliv rostoucí nabídky nad poptávku

To, že v současné době na trhu převažuje nabídka nad poptávkou, znamená pro

organizace konec éry, kdy určují, jaký produkt se bude vyrábět, za jakou cenu, jaké jakosti a

jak rychle se bude dostávat na trh. Problémem se tedy nestává zboží vyrobit, ale spíše ho

úspěšně prodat. Firmy se snaží na tuto změnu reagovat důmyslnými marketingovými tahy,

nebo získáním nějaké specifické konkurenční výhody. Kvůli převisu nabídky nad poptávkou

vzniká přebytek zboží, to v důsledku nutí výrobce k snižování velkovýroby, a tedy k

zvyšování jejich nákladů.

Pro manažery to obecně znamená, že musí změnit své strategie. Myslím si, že není

podstatné prodávat ve velkém, ale ve správný čas a na správné místo. V dnešní době je lepší

hromadnou velkovýrobu pro masu lidí nahradit různorodou produkcí pro konkrétní

spotřebitele – zákazníky. Manažeři tedy musí změnit celou svou prodejní strategii a celkový

přístup k zákazníkům. Pro udržení nízké ceny produktů se musí pokusit najít jiné řešení, např.

využít výhody zeštíhlování, outsourcingu nebo reengineeringu.

3.1.2 Změna důležitosti původních faktorů podnikání

Změna mentality spojená s pokrokem a vývojem společnosti a organizací

způsobila, že klesá význam původních faktorů využívaných k podnikání (tím myslím půdu,

kapitál a hmotné statky). Důraz je totiž dnes spíše kladený na obory s vysokou přidanou

hodnotou jako je farmaceutický průmysl, biochemie nebo high technologies. Do popředí

cenných faktorů podnikání se tak podle mě dostávají spíše znalosti nebo schopnosti inovovat

a motivovat. Hmotné statky jako jsou například pozemky, budovy a stroje, tedy postupně

ztrácí na svém významu. Stále častěji je cennější tzv. intelektuální kapitál, který tvoří

vědomosti a znalosti jednotlivých zaměstnanců.

Znalosti samy o sobě však nejsou důležité, pokud se nevyužívají užitečně.

Manažeři proto musí neustále motivovat své zaměstnance ale i sebe k uplatňování nových
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poznatků a získávání nových informací a znalostí. Své vzdělání musí neustále doplňovat o

nové zkušenosti. Dle mého mínění musí být tedy tvořivost, inovace, vynalézavost a pružnost

prioritou každé organizace a každého manažera.

3.1.3 Nestabilní, turbulentní prostředí

Turbulentní prostředí můžeme chápat jako stav nejistoty, špatné plynulosti a

nestability vývoje, pro které jsou typické nepředvídatelné změny. „Nejistota prostředí je

stupeň nepředvídatelných turbulencí a změn v externím politickém, ekonomickém, sociálním,

technologickém, legislativním a ekonomickém kontextu. Organizace sama se nachází

v nejistém okolním prostředí a tato nejistota na ni působí. Nejistotu můžeme definovat jako

nedostatek adekvátních informací k dosažení jednoznačných rozhodnutí.“ (Dědina; Odcházel,

2008, s.. 26).

Manažeři proto musí volit takové přístupy, které obsahují pružné rozhodování a

předvídání vedoucí k aktivnímu jednání. Management musí jednat daleko rychleji než dříve.

Taková organizace, ve které manažeři dokážou rychleji reagovat a přizpůsobit se

„turbulentním“ změnám, získává nespornou konkurenční výhodu na trhu.

3.1.4 Větší snaha o ochranu životního prostředí

Současným celosvětovým problémem se také stává negativní vliv společnosti na

životní prostředí. (Životní prostředí narušuje například globální oteplování způsobené

skleníkovými efekty nebo to, že není věnována dostatečná pozornost možnosti vyčerpání

neobnovitelných přírodních zdrojů.). Důsledky ničení životního prostředí nemají národní

hranice (emise, ozónové vrstvy, znečištění vod), proto se téma ochrany životního prostředí

stále více stává mezinárodní záležitostí, záležitostí organizací a tedy i záležitostí manažerů.

Manažeři tedy musejí do svých podnikových strategií zahrnout otázku životního

prostředí a také otázku přístupu jejich organizace k dané problematice. Ochrana životního

prostředí by měla být jednou z hlavní myšlenek. Stejně tak jako dodržování platných zákonů,

kontrola zařízení a výrobních postupů, které by mohly životní prostředí ohrozit.
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3.1.5 Vliv globalizace

Globalizace je typický rys dnešní doby, který můžeme pozorovat skoro ve všech

oblastech společenského života (kultuře, politice, obchodu, sportu,…) Globalizace má tedy za

následek integraci společnosti na celosvětové úrovni. Současné celosvětové prostředí velice

ovlivňuje výkonnost manažerů. Musejí totiž co nejpečlivěji identifikovat a analyzovat

potenciální technologické, kulturní, ekonomické a politické odlišnosti. Manažeři musejí

například dokázat přizpůsobit svou činnost daným kulturním podmínkám, také sledovat

měnové kurzy a vývoj inflace, přitom neustále mapovat politickou situaci v dané zemi a

v neposlední řadě se zajímat o vývoj technologie. Z toho vyplývá, že globalizace je realitou,

kterou nemohou manažeři firem ignorovat.

Otázkou je, jak se mají manažeři s globalizací vyrovnat. Existují dvě možnosti, jak

lze reagovat. Mohou se pouze přizpůsobovat globalizačním důsledkům (Toto chování je

například typické pro firmy, které z důvodů nedostatku finančních prostředků, nemají zájem o

nadnárodní rozšíření). Nebo se mohou aktivně zapojit do globalizačního dění (globalizaci

tedy nebudou brát jako hrozbu, ale budou jí vidět jako příležitost. Firma bude usilovat o

nadnárodní uplatnění).

Dle mého názoru je důvodů pro vstup do globálních podnikatelských aktivit

několik (např.: nižší daně, nižší mzdové náklady, nižší výrobní náklady, vyrovnanější odbyt,

snížení nákladů na logistiku – dodavatelé jsou blíže). Již z těchto příkladů je patrné, že by

manažeři měli globalizaci brát jako pozitivní věc. (Tedy jenom pokud firmě, v níž manažer

pracuje, dovolují nadnárodní působení finanční možnosti.).

3.1.6 Hledání vhodné organizační struktury

Podstatou organizační struktury je rozdělení práce mezi její členy a koordinace

jejich aktivit tak, aby se dosáhlo organizačních cílů. Organizační struktura umožňuje efektivní

činnost organizace, efektivní využívání zdrojů, sledování aktivit organizace, rozdělování

odpovědnosti, koordinaci činností uvnitř organizace, reagování na změny a v neposlední řadě

sociální uspokojení jedinců, kteří v organizaci pracují.
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Hlavním úkolem manažerů je sjednotit strukturu organizace s podnikovou strategií

tak, aby organizační struktura napomáhala realizaci strategických rozhodnutí. Při určování

typu struktury nesmí manažeři opomenout meziorganizační vztahy. (To je důležité především

v otevřených systémech jako je síťová nebo virtuální organizace, které, vzhledem

k turbulencím a tomu, že je v podnikatelském prostředí nutné reagovat stále pružněji a

rychleji, začínají pomalu nahrazovat klasické hierarchické organizace.). Mezi hlavní

meziorganizační vztahy patří např.: strategické aliance, joint venture, outsourcing,

jednostranné dohody, síťové organizace, apod.

I když by, podle Bělohlávka, měla být organizační struktura firmy co nejstabilnější,

myslím si, že se nedá vyhnout jejím úpravám či zásadním změnám. Stále se zvyšující tempo

technologických a inovačních změn, růst objevů v managementu a rušení politických a

ekonomických hranic mezi státy vede manažery ke snaze o vytvoření co možná

nejflexibilnější organizační struktury.

Podobu společenského profilu tedy ovlivňuje to, jak manažer reaguje na nepřetržité

změny. Tzn., zda vhodně mění své strategie, uplatňuje nové poznatky a informace, pružně

reaguje na turbulence ve společnosti, zda se inspiruje globalizací, vhodně sjednocuje strukturu

organizace s podnikovou vizí nebo také jestli například chrání životní prostředí.

3.2 Požadavky společnosti vůči manažerům a organizacím

Touto částí společenského profilu chci nastínit určitá manažerská pravidla vůči

společnosti. Díky tomu, že manažeři tyto zásady dodržují, je podnikatelská aktivita

organizace (v níž pracují) sociální a etická.

3.2.1 Společenská odpovědnost

„Společenská odpovědnost je určitý závazek firmy, překračující principy

ekonomických zákonů, který realizuje dlouhodobé cíle, pozitivní pro společnost.“ (Robbins;

Coulter, 2004, s. 119). Společenská odpovědnost je koncept, který se u nás objevil počátkem
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2. poloviny 20. století. Představuje způsob, jak vést firmu a budovat vztahy s okolím, které by

vedly ke zlepšení pověsti a solidnosti podniku.

Pojem společenská odpovědnost charakterizuje aktivity manažerů - organizace.

Donnely rozlišil tři oblasti sociální odpovědnosti (sociální povinnost, sociální odezvu a

sociální citlivost). Sociální povinnost je naplněna, pokud jsou v souladu zájmy manažerů a

platné zákony a předpisy. Naproti tomu sociální nezodpovědnost je taková podnikatelská

aktivita, která jde proti cílům organizace. Sociální odezva znamená sociálně odpovědné

chování, které bere ohled na klasické sociální normy, očekávání a hodnoty. Sociální citlivost

obsahuje jak sociální povinnost a sociální odezvu, tak i mnoho dalšího. Například snahu

předcházet vzniku sociálních problémů.

Nárůst požadavků společnosti vůči firmám je spojen s evolučním vývojem.

„V dávných dobách, kdy byly organizace poměrně malé a relativně málo významné,

společnost od nich očekávala, že budou plnit pouze své sociální povinnosti. S rostoucí

velikostí a významem, zejména pak velkých organizací, rostly i požadavky společnosti na

jejich sociální angažovanost ve smyslu sociální odezvy a sociální citlivosti.“(Donnely, 2000,

s. 152).

Drucker však říká, že prvotním úkolem manažera je zajistit, aby podnik plnil

funkci, kvůli které byl založený, pak se teprve může zabývat otázkami společenské

odpovědnosti. Podnik nemůže ignorovat svou ekonomickou výkonnost. To, že na sebe bere

odpovědnost za sociální problémy, musí umět ekonomicky podpořit. „Brát na sebe úkoly,

k nimž nejsme kompetentní, znamená chovat se neodpovědně. Navíc je to kruté. Vyvolává to

očekávání, která budou později zklamána.“ (Drucker, 2002, s. 59)

Manažer by však otázky spojené se společenskou odpovědností neměl ignorovat.

Společenská odpovědnost firem je trend, který má v úmyslu přeměnit orientaci firem

z krátkodobých cílů na cíle dlouhodobé. Také chce, aby se podniky snažily o dosažení ne

maximálního, ale spíše optimálního zisku.

Pokud to shrnu, společensky odpovědný manažer se podle mě tedy chová tak, že

bere v úvahu potřeby jak vnitřního, tak vnějšího okolí a přispívá tak neustále k rozvoji a
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zlepšování stavu společnosti. Konkrétně se tedy vše projevuje tak, že zapojuje pozitivní

postoje, praktiky a programy do strategie firmy. To se pak projeví přínosem výhod a zisků

především nepeněžní podoby, které jsou dlouhodobě pro fungování firmy stejně důležité jako

finance samy.

3.2.2 Manažerská etika

Pojem etika zahrnuje souhrn pravidel a principů, které definují, co je správné a co

je špatné. „Etika jako vědní disciplína se zabývá teorií morálky a mravnosti, původem a

podstatou morálního vědomí a jednání jedince, pravidly mravního jednání, mravními

zásadami.“ (Šajdlerová; Konečný, 2007, s. 181).

Pojem manažerská etika vysvětlují takto: „ Manažerská etika obsahuje morální

principy, standarty, kodexy a další návody jednání, chování a vystupování, podle kterých by

se podnikání mělo řídit a které by nemělo vybočovat z obecného rámce přijatého v dané

společnosti. Souvisí s erudicí (vzděláním, zkušeností) zaměstnanců i vůdcovskými schopnostmi

manažerů.“ (Šajdlerová; Konečný, 2007, s. 181).

Je nezbytné, aby manažeři dodržovali určitá formální či neformální pravidla.

Pokud tato pravidla respektují, ovlivňuje to jejich veškerou pracovní činnost. Pravidla a

normy mohou mít jednak písemnou podobu (zákony, ústava, apod.) nebo nepsanou podobu

(takt, morálka nebo danou komunitou uznávané vzorce chování).

Stephen P. Robbins a Mary Coulter v rámci neformálních pravidel definují tyto tři

přístupy k manažerské etice:

 Utilitární pojetí rozhodování (Manažer zvažuje zda, proč, jak a kdy aplikovat určitý

postup) „Tato teorie využívá kvantitativní metodu pro etická rozhodování a pro zajištění

toho, aby bylo vykonáno co nejvíce dobra pro nejvíce lidí. …. Utilitarismus podporuje

účinnost a produktivitu a je v souladu s cílem maximalizace zisku.“ (Robbins; Coulter,

2004, s. 128).
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 Zohlednění lidských práv (Manažer respektuje a ochraňuje svobodu, právo na soukromí,

svobodu myšlení, zajištění bezpečnosti a právo na svobodu slova. To však občas může

negativně ovlivňovat chod organizace. (Např. může brzdit produktivitu a efektivitu)

 Zohlednění spravedlnosti (Manažer zajišťuje to, že budou poctivě dodržována pravidla:

spravedlivého jednání se zaměstnanci, objektivity i nestrannosti.) „Manažer může použít

tento přístup, když bude rozhodovat o mzdovém zařazení tak, že každý, kdo má podobné

dovednosti, výkonnost nebo odpovědnost bez ohledu na pohlaví, charakter, rasu nebo

oblíbenost, bude mít stejnou mzdu“ (Robbins; Coulter, 2004, s. 129).

Můj názor je, že by měl každý manažer dodržovat především sebekázeň a co nejvíce

pečovat o svou bezúhonnost. Proto za zásadní pravidlo manažerské etiky považuji zásadu

vědomě neškodit. „Manažer svému klientovi nemůže slíbit, že mu pomůže. Může se o to jen

pokusit. Může však slíbit, že mu vědomě neuškodí.“ (Drucker, 2002, s.64)

3.3 Firemní - manažerská kultura

Firemní kulturu můžeme chápat jako souhrn přístupů, představ a všeobecně sdílených

hodnot celé organizace. Definice firemní kultury se liší podle pojetí různých autorů, ale

obecně lze říct, že vycházejí z chápání kultury jako takové. V manažerském prostředí se

můžeme setkat s pojmenováním firemní kultura, organizační kultura, podniková kultura nebo

manažerská kultura.

Dle mého názoru je manažerská kultura jev, který značně ovlivňuje práci zaměstnanců

a tím následně i celkovou úspěšnost organizace. Je tedy tak jedním z klíčových faktorů, které

ovlivňují konkurenceschopnost. V době, kdy se na trhu objevuje srovnatelné zboží a služby,

má zákazník možnost vybírat si je právě podle firemní kultury dané společnosti. Prosperita

tedy nezávisí jenom na ekonomické moci podniku, ale i na síle podnikové kultury, která

stmeluje nejenom jednotlivce uvnitř organizace, ale vytváří i celkovou image společnosti.
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Předtím, než začne vedení tvořit podnikovou kulturu, musí mít určitou vizi, strategii

nebo poslání, kterých chce danou kulturou docílit. Definice a aplikace podnikové kultury

závisí na konkrétním rozhodnutí vedení a měla by odshora také probíhat – proto podle mě

název „manažerská kultura“. Jako první by ji měli totiž začít přijímat manažeři na nejvyšších

úrovních a jít tak příkladem ostatním. Tím, jak manažeři vykonávají svou práci, totiž

vytvářejí, udržují a prezentují svou manažerskou kulturu, formulují svůj „společenský profil“

a ovlivňují své okolí. Stačí jeden vrcholový manažer ve firmě, který se nebude řídit firemní

kulturou, a celou organizaci (chování dalších zaměstnanců) to může výrazně nepříjemně

ovlivnit. Prostřednictvím manažerské kultury totiž působí na chování, hodnoty a postoje

zaměstnanců. Manažerská kultura se dá definovat pomocí několika rysů, orientovaných

směrem k zaměstnancům ve firmě. V prvé řadě musí manažeři pozitivně přistupovat ke svým

podřízeným, musí s nimi efektivně komunikovat, správně je informovat a jasně jim vysvětlit

strategický plán společnosti. V manažerské kultuře je také velice důležitá týmová práce,

otevřenost vůči změnám a snaha vzdělávat zaměstnance nad rámec klasicky požadovaných

znalostí a dovedností. V rámci manažerské kultury by měla mít společnost sestavený

odměňovací plán a snažit se zaměstnance zainteresovat na zisk. V neposlední řadě by ve firmě

měla vládnout přátelská a pozitivní atmosféra.

Manažeři si musejí uvědomit, že organizační kultura je všude okolo nich a ovlivňuje

celý cyklus života organizace. Musejí jí považovat za velice důležitou, protože je potřebná pro

dosažení cílů organizace, pro kvalitu práce zaměstnanců a také pro celkové nastavení firemní

identity.

Výsledná podoba celkového společenského profilu tedy poskytuje informace o tom,

jak je manažer ovlivněn společností. Zda se přizpůsobuje aktuálním nárokům, či nikoliv.

Společenský profil vyjadřuje to, jak efektivně se manažer socializuje a kde jsou jeho případná

slabá místa.
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4.) Osobní profil manažera současnosti

Manažer je v první řadě člověk a každý člověk má svou vlastní osobní stránku, která

zasahuje jak do pracovního, tak i do osobního života. „Osobním profilem“ tedy chápu to, jak

manažera jako člověka ovlivňují jeho osobní charakteristiky, vlastnosti, povaha a charakter,

ale také jaký má vliv na jeho osobnost jeho životní styl nebo schopnost řídit/vést správným

směrem sebe sama či organizovat svůj čas a práci.

Do osobního profilu manažera řadím faktory, které se týkají jeho osoby jako takové,

nebo se přímo promítají do jeho vrozených vlastností.

Osobní profil je základem pro rozvoj pracovního a společenského profilu. Aspekty

zahrnuté v osobní oblasti totiž přímo ovlivňují chování, přemýšlení a celkový hodnotový

žebříček manažera, který se samozřejmě promítá do celého jeho profilu, do toho kým je.

Osobní profil manažera zůstává takřka nezměněný celý život. Rozvoj lze víceméně očekávat

vlivem životních zkušeností nebo přibývajícího věku.

To, jaký budou mít manažeři osobní profil, tedy podle mě ovlivňují:

 Povaha, osobnost a charakter manažera

 Životní styl manažera

 Schopnost sebeřízení (Self-management) a schopnost řídit svůj čas (Time-management)

 Emoce

4.1 Osobnost manažera

Pro lepší pochopení „osobního profilu“ je třeba definovat, co vlastně osobností

myslím. „Osobnost jsou specifické vlastnosti jedince, které mohou být zjevné nebo skryté a

které mohou určit stejnost nebo rozdílnost v rámci organizace. Tato definice naznačuje, že

osobnost ovlivňuje (prostřednictvím interakcí) ostatní lidi v organizaci, ale rovněž ovlivňuje,

jak jednotlivci vidí sebe sama, a tedy jaký rozsah pozitivní nebo negativní síly představují

jednotlivci v organizaci“ (Brooks, 2003, s. 13). Na osobnost manažera tedy působí mnoho



35

vlivů. Nemůžeme říct, že je osobnost vrozená. S postupem času se utváří. Na její vývoj mají

vliv také například fyziologické faktory (osobnost manažera ovlivňuje to, jakou má fyzickou

stavbu těla, podobu a genovou výbavu), sociální faktory (osobnost se také odvíjí od toho,

v jakém sociálním prostředí manažer žije, jaké má kolem sebe společenské subjekty a jak se

těmto vlivům přizpůsobuje) a také mají vliv faktory „sebepojetí“ (osobnost je podle mě také

ovlivněna tím, jak jednotlivec pohlíží sám na sebe a zda chce mít svůj život pod kontrolou).

4.1.1 Vlastnosti manažera

Hlavním posláním manažera v organizaci je dosažení stanovených cílů. K tomu

aby jich dosáhl, měl by mít typické vlastnosti, které můžeme rozdělit do dvou skupin:

První skupinu tvoří vlastnosti vrozené, které nelze výchovou zásadně ovlivňovat (sem

patří například inteligence, fantazie, empatie a temperament. Temperamentem míním

celkový způsob chování, od kterého se odvíjí i styl řízení. Inteligencí pak například

schopnost zdravého úsudku, schopnost řešit problémy). Druhou skupinu pak tvoří vlastnosti

získané výchovou, vzděláním nebo výcvikem (například ekonomické znalosti, sociálně

psychologické znalosti, právní znalosti, ale také dobrá tělesná a duševní kondice).

Je tedy jasné, že proto, aby manažer správně vykonával svou funkci, je velice důležitá

jeho osobnost. Zůstává však otázkou, jak přesně definovat jeho nejlepší vlastnosti.

Armstrong, např. tvrdí že: „… existuje 11 vlastností, nebo kvalit, které mají dobří

manažeři: 1.) Znalost základních faktů. 2.) Příslušné profesionální vzdělání. 3.) Neustálá

vnímavost k událostem. 4.) Analytické schopnosti, způsobilost řešit problémy a rozhodovat,

schopnost úsudku. 5.) Společenské schopnosti a zkušenosti. 6.) Emocionální odolnost.

7.)Činorodost. 8.) Tvořivost. 9.) Duševní bystrost. 10.) Vyvážené vědomosti a zkušenosti. 11.)

Sebepoznání.“ (Armstrong, 1995, s. 20).
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Jiří Stýblo si zase myslí o osobnosti manažera toto: „Musí mít potřebu ovlivňovat

zaměření a vývoj skupiny, kterou vede. Manažerská osobnost inklinuje (kloní se) k rozmanité

a pružné práci. Manažer nesmí podléhat tlaku vnitřních a vnějších podmínek. Manažer musí

být schopen zabývat se zároveň celou řadou činností. Manažer musí schopen vidět věci v

souvislostech a v perspektivě.“ (Stýblo, 1993, s. 78). S jeho názorem souhlasím, až na

tvrzení, že manažer nesmí podléhat tlaku vnitřních a vnějších podmínek. V dnešním

turbulentním prostředí se podle mě manažer tlakům prostředí nevyhne, řešením však je

vhodně na tyto podmínky reagovat (a to ať už jim podlehnout nebo se jim vzepřít).

Prototypem dokonalého manažera je dále dle mého názoru člověk samostatný,

cílevědomý, vytrvalý, iniciativní, zásadový, zodpovědný, optimistický, emocionálně

vyrovnaný, kreativní a se smyslem pro humor.

4.2 Životní styl manažera

Každý člověk žije svým osobitým životním stylem.  Životní styl můžeme obecně

definovat jako určitou formu chování, podle které jedinci realizují své každodenní činnosti.

Existuje nespočet životních stylů, které se odvíjejí od toho, jak lidé vnímají sebe a okolí a jak

se chovají. Někdo se realizuje v práci, pro dalšího je nejdůležitější rodina, jiný buduje svou

profesní kariéru nebo naopak svůj život přizpůsobuje svým zájmům ve volném čase. A právě

práce manažera sebou přináší (troufám si říct) více specifický životní styl, než jiné povolání.

Životní styl manažera se například projevuje tak, že manažeři nemívají dostatek času

na rodinný život, volnočasové aktivity (jako je sport, kultura, apod.) využívají pro případná

jednání nebo navazování pracovních vazeb a oblast práce a soukromí jim velice často splývá.

Život manažera je pod neustálým dohledem „společnosti“, je tedy pod kontrolou jak na

pracovišti, tak i mimo něj apod. Všechny tyto zmíněné projevy manažerského životního stylu

vyvíjejí na samotné manažery veliký psychický i fyzický tlak a vytvářejí stresující prostředí.
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Manažeři v tomto prostředí musejí přežít, a proto by měli nalézt životní styl odpovídající

zmíněným podmínkám.

V současné době se stává podpora správného manažerského životního stylu a zdraví

firemní strategií, která doplňuje zavedený systém péče o zdraví na pracovišti. Některé

podniky například zavádějí (v rámci své sociální politiky) program na podporu životního stylu

manažerů a to i přes to, že to nemají právně nařízené; jako mají například program

bezpečnosti práce. „Sociální politika organizace je souhrnem specifických opatření a

činností, které jsou zaměřené na uspokojování potřeb pracovníků a pozitivní ovlivňování

jejich pracovních podmínek. … napomáhá identifikaci pracovníků s organizací, svým

programem může napomáhat rozvoji potenciálu pracovníků. … spoluvytváří podmínky pro

regeneraci sil pracovníků a zlepšování pracovních (neformálních) vztahů.“ (Kociánová,

2012, s. 93). Pro ilustraci může program správného manažerského životního stylu obecně

zahrnovat: zvýšení pohybové aktivity, správnou výživu, zvládání stresu a omezení drog

(především alkoholu a cigaret).

Cílem těchto programů je podle mě dosáhnout výhod, jakou je například pokles

pracovní neschopnosti, zlepšení zdraví a psychiky manažerů a zvýšení jejich pracovní

produktivity.

Manažeři by se měli zamyslet nad tím, jak styl jejich práce ovlivňuje další složky

jejich života. Jak například hospodaří s časem, jak celkově zvládají stres nebo jak přemýšlejí

o svém dalším rozvoji. Je také velice důležité, aby každý manažer dokázal věnovat kus svého

času na péči o své zdraví nebo na duševní hygienu. Uvolněný a správně naladěný manažer je

totiž podle mě i příjemnější nadřízený.
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4.3 Řízení sebe sama – „Self Management“

K tomu, aby manažer dokázal v současnosti dobře vykonávat svou práci a

dosahovat cílů organizace, musí podle mě nejprve dokázat řídit sám sebe. Sebeřízení (neboli

Self Management) můžeme rozdělit na několik částí: sebepoznání, seberozvoj a

sebehodnocení.

4.3.1 Sebepoznání

Immanuel Kant, německý filozof, řekl: „Sebepoznání je počátkem vší moudrosti.“

(Mikuláštík, 2007, s. 33). Pokud se tedy manažeři budou snažit poznat sami sebe, povede

jejich snaha k tomu, že budou lépe rozumět světu kolem sebe, včetně ostatních lidí.

Podle Vebera může sebepoznávání vycházet z otázek typu: Kdo jsem, jaké mám

vlastnosti? Co umím, jaké mám znalosti? Co dovedu, jaké mám dovednosti a schopnosti?

„Sebepoznávání by nemělo skončit u zjištění, čím jsem, ale mělo by vést k určení budoucího

obrazu vlastní osoby ve smyslu: kým chci být, co bych měl znát, co chci dokázat.“ Veber,

2009, s. 52).

Pokud chce manažer umět správně komunikovat, ovlivňovat, podněcovat druhé lidi

k vyšším výkonům, motivovat je a řídit, budou tyto jeho činy daleko efektivnější, pokud bude

rozumět sám sobě, znát sám sebe, umět zvládat své emoce. Celkově se tedy dá říct, že je

nejpodstatnější znát sebe a umět nejprve vycházet sám se sebou.

Manažer si musí uvědomit, že nejprve musí chtít poznat sám sebe, vědět co umí, na

čem chce a bude pracovat a taky to, čemu se věnovat nechce. Dále musí sám sebe přijmout

takového, jaký je. Sebepřijetí je totiž základem sebevědomí, které podle mě rozhodně

k atributům manažera současnosti patří. Manažer současnosti tedy musí jasně vědět, co umí,

co umí méně, co neumí a co ani umět nechce.
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4.3.2 Seberozvoj

Seberozvoj je proces, který probíhá v určitém čase, za určitých podmínek a je

určitým způsobem řízen. Díky osobnímu rozvoji dochází u manažera ke zlepšení jeho

kvalifikace, a to zejména díky procesům socializace a personalizace. Díky socializaci uvnitř

organizace, do které se manažer začleňuje, si „zkouší“ určité formy jednání a chování.

Prakticky si osvojuje jak vědomosti a dovednosti, tak ale také nové hodnoty a sociální role,

které jsou důležité při vykonávání jeho pracovních povinností. Proces personalizace ovlivňuje

samotnou osobnost manažera, který na sobě musí neustále pracovat a splňovat tak

kvalifikační požadavky, které jsou kladeny na jeho kompetence. „Jakmile se člověk stává

dospělejším, ustupuje výchova prostřednictvím jiných lidí do pozadí a převládá sebevýchova.

Každý člověk je určitým způsobem na sebevýchově zainteresován, má snahu být lepším, lépe

využívat své možnosti, lépe se přizpůsobovat sociálnímu prostředí, udržovat své duševní

zdraví, přibližovat se svému ideálnímu JÁ. Je však málo jedinců, kteří by vědomě zlepšovali

svou pozornost, paměť, myšlení, představivost či emoce.“ (Mikuláštík, 2007, s. 44).

4.3.3 Sebehodnocení

Sebehodnocení může manažer využít jako prostředek ke zjištění toho, zda to co

dělá, dělá dobře a v čem se může zlepšit. Zároveň to vede k prověření, zda zavedené systémy

a přístupy fungují a zda vedou k dosahování cílů organizace. Cílem sebehodnocení je nalezení

dalších možností rozvoje manažera a zlepšování jeho osobnosti. Během sebehodnocení se

odhalují slabé a silné stránky jeho osobnosti.

Jak jsem již zmínila, výsledky sebehodnocení se tedy využívají při dalším rozvoji

osobnosti. Například v oblastech jako je pracovní výkon, osobní vztahy, pracovní vztahy,

psychická nebo fyzická kondice, zvýšení sebedůvěry atd.

4.4. Řízení času – „Time Management“

Čas je veličina, kterou musí každý z nás, ať chce či nikoliv, akceptovat. To samé platí

i pro manažery. Nezbytnou součástí osobnosti manažerů je dochvilnost a schopnost vytvoření

a dodržování určitého časového rozvrhu. „Čas je specifický faktor, je zdarma, nedá se prodat
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ani koupit či pronajímat, zastavit ani akumulovat. Neustále plyne, spotřebovává se a je pouze

otázkou, jaké je jeho využití. Každý manažer má denně k dispozici stejný objem času, každý

však tohoto času využívá jinak.“ (Veber, 2009, s. 53).

Time Management neboli řízení času je sada technik a nástrojů zaměřují se na

efektivní využití času a maximalizaci jeho užitku. Time Management zasahuje skoro do všech

manažerských činností. Zahrnuje například: plánování, určování cílů a priorit; organizaci

práce a eliminaci rušivých elementů; osobní komunikaci a efektivní jednání; účelnou

telefonickou a písemnou komunikaci; delegování, koučování, atd. V užším pojetí je funkcí

Time Managementu úspora pracovního času a zintenzivnění práce. V širším pojetí můžeme

řízení času chápat i v souvislosti s vyšší kvalitou práce, přispívá k lepší pracovní atmosféře,

předchází stresu na pracovišti a možným konfliktům. Prostě celkově přispívá k lepší kvalitě

osobního života manažera.

O tom, že spousta lidí ve vedoucích pozicích špatně využívá svůj pracovní čas,

všichni dobře víme. Ze studie, kterou provedl De Woot plyne, že američtí vrcholoví manažeři

tráví svůj pracovní čas takto: 49% času zaberou úkoly, které mohly udělat jejich asistentky,

5% času zaberou úkoly, které mohly udělat sekretářky, 43% času zaplnily úkoly, které mohly

být delegovány na odborníky a pouhé 3% času strávili nad úkoly, které odpovídaly jejich

pozici a odbornosti. Z toho plyne, že 97% svého pracovního času využili zcela nesprávně.

Aby manažeři se svým časem pracovali efektivně, musí si stanovit své cíle a udělat

si strategický plán svých činností (ten zahrnuje všechny úkoly, projekty, ale i určitou

bezpečnostní časovou rezervu.). Dobře definované dlouhodobé cíle zajistí to, že se manažer

ocitne přesně v takové situaci, ve které chce být. Na základě strategického plánu si určí

priority. Správně stanovené priority přinášejí spoustu výhod (např.: činnost je vykonávaná

podle důležitosti a naléhavosti, směřuje se neustále k vytyčenému cíli, daří se vyhnout

plýtvání časem, apod.).

V dnešní době má manažer k dispozici také nespočet pomůcek, které mu pomáhají

organizovat čas, například diáře, počítačové softwary, apod. Ty mají za cíl zpřehlednit

činnosti, které má manažer dělat a umožnit mu je snáze naplánovat.
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4.5 Emoční inteligence

Všichni máme s emocemi bohaté zkušenosti. Emoce - emoční inteligence má velký vliv na

podobu manažerova „osobního profilu“. Člověk by si mohl myslet, že pro firmu je daleko

lepší zaměstnávat stabilní osobnost s vysokým IQ, než osobnost, která se nechá ovlivnit

svými emocemi. Podle mě je opak pravdou. „Pojem emoční inteligence byl poprvé použit

Johnem D. Mayerem v roce 1990. Mayer poukazuje na skutečnost, že koncept racionální

inteligence vyčíslené pomocí IQ je nedostatečný a zcela pomíjí emoční stránku osobnosti.

Koncept emoční inteligence byl zpopularizován D. Golemanem. Ten tvrdí, že pro kariérní

postup je emoční inteligence důležitější než inteligence racionální. Zdůvodňuje to faktem, že

vysoká emoční inteligence pomáhá vytvářet vhodné vztahy v organizaci a tím přináší

jednotlivci, který vysokou emoční inteligencí disponuje, výhody při povyšování.“

(Dědina;Odcházel,2007,s.41).

V dnešní době tedy rozhoduje o úspěchu manažera i to, jak zvládne využívat principů

emoční inteligence. Dle Golemana stupeň naší emoční inteligence závisí na tom, jak

zvládáme jejích 5 základních oblastí. Jedná se o: sebeuvědomění, seberegulaci, motivaci,

empatii a společenskou obratnost. Podrobněji tyto dimenze vysvětluje následující tabulka:

Tab. 1 – Dimenze emoční inteligence dle D. Golmana

Dimenze Definice Charakteristika

Sebeuvědomění
Schopnost rozpoznat a porozumět vlastním
náladám a znalosti jak působím na ostatní.

Sebevědomí, realistické
sebehodnocení.

Ovládání pocitů
Schopnost řídit a ovládat špatné nálady a
impulzy, vyhýbání se afektovanému chování.

Důvěryhodnost a integrita
osobnosti, otevřenost ke změnám.

Motivace
Stimulace nejen finanční a vidinou dosažení
určitého postavení. Překonávání překážek.

Vysoká touha po úspěchu,
optimismus, vazba na organizaci.

Empatie
Schopnost rozeznat a pochopit emoční
potřeby druhých, vcítění se do potřeb
ostatních.

Schopnost vyhledávat talenty,
citlivost v multikulturním
prostředí.

Sociální
dovednosti

Efektivita ve vytváření vztahů, schopnost
dohody.

Efektivita při řízení změn,
přesvědčivost, schopnost budovat
a vést tým.

(Dědina; Odcházel, 2007, str.: 41)
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5.) Rozvoj a vzdělávání manažerů

V poslední době stále více a více slýcháme o vzdělávání a rozvíjení manažerů. Proč?

Odpověď je jednoduchá. Nejcennějším kapitálem organizace jsou lidé a manažeři mají tyto

zaměstnance na starosti, proto musejí sami mít potřebné znalosti a dovednosti odpovídající

povaze jejich práce. Odpovídajících znalostí však dosáhnou pouze tehdy, budou-li se neustále

snažit posouvat se o kousek dál.

S tématem rozvoje a vzdělávání manažerů je spojeno nespočet pojmů a názvů. Kvůli

zjednodušení souhlasím s Ivanou Folwarcznou, která jednoduše rozděluje pojmy z oblasti

rozvoje manažerů na tři základní části. A to sice na : Vzdělávání manažerů – to si klade za cíl

přiblížit manažerům znalosti a prostředí, ve kterém pracují. Manažeři se v podstatě učí, jak se

učit. Dále pak výcvik manažerů – během něhož si manažeři osvojují dovednosti tak, aby mohli

lépe vykonávat svou práci. A nakonec samotný rozvoj manažerů – „Jde totiž o nepřetržitý

proces, poskytující širokou paletu příležitostí, činností a zdrojů pro rozvoj praktické

kvalifikace a zvyšování výkonnosti manažerů. Rozvoj je také vždy vztahován k naplnění cílů a

strategií organizace. Vychází z hlubokého pochopení podnikatelských cílů a požadavků

organizace.“ (Folwarczná; 2010, s. 28-29).

5.1 Rozvoj manažerů

Obecně tedy chápeme pojem rozvoj jako proces, díky kterému se něco zlepší oproti

původnímu stavu.  Opakem tohoto pojmu je stagnace. Žádný manažer by tedy neměl připustit

možnost, že zůstane ve svém vývoji ve fázi, kdy nebude docházet k zlepšování jeho stavu

nebo se bude dokonce zhoršovat. Spektrum zkušeností, dovedností, schopností a

zodpovědností manažera by se mělo, kvůli všudypřítomné nestabilitě, neustále měnit. Dalším

důvodem k rozvoji je i to, že každý manažer stárne, tím se mění jeho způsob života a tím

pádem i to, jak kvalitní práci odvádí.
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5.2 Podněty k rozvoji

Rozvoj manažerů a zaměstnanců vůbec je podle mě v dnešní době jedna

z nejdůležitějších oblastí, kterou by se podnik měl zabývat. Jak jsem již zmínila, možností, jak

rozvoj a vzdělávání uskutečňovat, je mnoho. Rozvoj může být řízen podnikem nebo se může

stát individuální složkou života každého jednotlivce.

Manažerům bych doporučovala při plánování svého rozvoje a vzdělávání využít svůj

vlastní profil. Ten, podle mě, lze sestavit na základě teoretických podkladů v předchozích

kapitolách.  Troufám si konstatovat, že opravdu existují jen tři složky, ve kterých se manažer

může zdokonalovat. Pro rekapitulaci - jedná se o následující:

a.) Oblast pracovního profilu manažera (formování profesní kvalifikace)

b.) Oblast společenského profilu manažera (formování všeobecných pravidel a zásad)

c.) Oblast osobního profilu manažera (formování své osobnosti)

Tyto oblasti mohou všeobecně v praxi určitě zahrnovat více podkapitol, než je uvedeno v této

práci. Rozdělení na tři složky je však podle mě zcela jednoznačně logické.

5.2.1 Podněty k rozvoji v oblasti pracovního profilu

Jak jsem již zmínila, pracovní profil manažera ovlivňují následující faktory:

 „Úroveň“, na které se nachází

 Jak široké má „spektrum profesní charakteristiky“

 Jaký je jeho „styl“ řízení (vedení) lidí

 Jaký má „přístup k práci“

Pokud se chce manažer rozvíjet ve výše zmíněných oblastech, měl by si klást otázky typu:

 Mám v plánu změnit manažerskou úroveň (povýšit, nebo sestoupit) nebo chci jen upevnit

své stávající postavení?

 Zvládám své manažerské funkce dostatečně? V které oblasti by bylo vhodné se zlepšit?

 Jsem flexibilní a schopný se efektivně vžívat do svých manažerských rolí?
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 Mám potřebné dovednosti pro výkon své práce? Kde jsou mé mezery?

 Odpovídá míra mých skutečných kompetencí kompetenčnímu modelu pracovního místa,

na kterém pracuji?  Mám vůbec dostatečné vědomosti, dovednosti a schopnosti?

 Jaký je styl mého řízení/vedení? Je to ten nejvhodnější styl pro mě i okolí? Nebyla by

vhodnější změna?

 Jak ke své práci přistupuji, jaké organizační zásady zastávám?

V momentě, kdy manažer na následující otázky najde odpověď, může začít plánovat svůj

rozvoj a následně využít nespočet způsobů, jak jej realizovat. Může například využít formální

vzdělávací kurzy nebo školicí programy, ve kterých se bude věnovat nabývání potřebných

vědomostí, zvládání konkrétních technik nebo rozvoji dovedností.

5.2.2. Podněty k rozvoji manažera v oblasti společenského profilu

Rozvoj každého jednotlivce je také zprostředkovaně orientován na potřeby organizace,

v níž pracuje a na společnosti obecně. A to tak, aby zajistil jejich úspěšné fungování. Jak jsem

již řekla, výslednou podobu „společenského profilu“ ovlivňují:

 Nepřetržité změny v okolí

 Společenské nároky

 Dodržování manažerské kultury

Pokud si chce manažer díky rozvoji vylepšit svůj společenský profil, může přemýšlet

například nad následujícími otázkami:

 Uvědomuji si dostatečně ekonomické změny, které probíhají v mém okolí? Reaguji na ně

pružně, správně a včas? Volím správné strategie?

 Je to, jak pracuji sociální a etické? Jsem společensky odpovědný manažer? Jakým

způsobem přistupuji k manažerské etice?
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 Jak působím na okolí? Jak svým jednáním ovlivňuji image firmy? Jsem pro zaměstnance

dobrým příkladem?

Pokud se manažer nad tímto zamyslí, napadne ho určitě, kde je potřeba se zlepšit a ve

které oblasti by bylo vhodné se více rozvinout. Manažer může například využít kurzů, které

jsou zaměřeny na posilování jeho sounáležitosti s organizací a celkově i společností. Takové

kurzy si kladou za cíl rozšířit manažerům jejich obzory, osvětlují kulturní hodnoty dané

společnosti a pomáhají zlepšit jejich spolupráci s okolím.

5.2.3 Podněty k rozvoji rozvoje manažera v oblasti osobního profilu

Lidé se od sebe liší individuálními stránkami osobnosti. Manažery tyto jejich stránky

ovlivňují tím způsobem, že se promítají v tom, jaký mají pracovní výkon. Každý manažer by,

podle mě, měl chtít poznat své osobnostní rysy v rámci osobnostního profilu, aby se mohl

dále rozvíjet a zlepšovat se.

Jak jsem zmínila v předchozí kapitole, osobnostní profil ovlivňují tyto složky:

 Povaha, osobnost a charakter manažera

 Jeho životní styl

 SelfManagement a TimeManagement

 Míra emoční inteligence a schopnost jí využívat

Pokud má v úmyslu manažer zapracovat na rozvoji svého osobnostního profilu –

osobnosti. Měl by se zaměřit například na tyto otázky:

 Uvědomuji si všechny své vlastnosti?

 Žiji v prostředí, které mou osobnost rozvíjí?

 Ovlivňuje mé chování můj životní styl? Myslím na své duševní a fyzické zdraví?

 Znám sám sebe? Kdo vlastně jsem? Co dovedu a v čem mám nedostatky?
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 Kým chci být? Co chci dokázat? Co bych měl všechno znát?

 Dělám, to co dělám, dobře? V čem se můžu zlepšit?

 Využívám svůj čas správně? Umím si stanovit priority?

 Dokážu ovládat své emoce? Mám sociální cítění? Dokážu mít pochopení pro druhé?

 Jsem k druhým dosti empatický?

Myslím si, že v momentě, kdy manažer nalezne odpovědi na tyto otázky, bude

bezpečně vědět, kam jako osobnost směřuje a čeho chce, jak v osobní tak pracovní sféře

života, dosáhnout. Manažer může pro další rozvoj v této oblasti využít vzdělávací kurzy

zaměřené na rozvoj mezilidských vztahů a způsobů chování nebo na rozvoj individuálních

schopností jako je například posilování sebevědomí, rozvoj představivosti, zlepšování

tvůrčích schopností nebo strategického myšlení.

Všechny tyto podněty se mohou zdát velice jednoduché, já se ale domnívám, že na

začátku identifikace rozvojových potřeb manažerů hrají právě takové otázky podstatnou roli.

Slouží totiž k tomu, aby si manažer lépe zformuloval své myšlenky a věděl, na co konkrétněji

zaměřit svou pozornost. Myslím si, že každý manažer nejprve musí zhodnotit situaci, kde se

nachází teď, kde chce být za týden, kde za rok nebo třeba za deset let.

V dnešním světě, ve kterém se neustále mění nároky zaměstnavatelů, je nezbytné klást

důraz na zvyšování kvalifikace a kompetencí manažera. Nejlepší cestou, jak na nové

požadavky reagovat, je nepřetržité rozvíjení a posouvání se dál. Pokud se manažer chce

rozvíjet, měl by si nejprve (po diagnostice sebe sama) stanovit, jaké jsou jeho rozvojové

potřeby a také si určit konkrétní cíl. Z toho tedy vyplývá, že každý manažer může mít jiné

rozvojové potřeby.
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5.3 Rozvojové potřeby

Rozvojovými potřebami myslím rozdíl mezi stávajícími potřebami a potřebami

budoucnosti. Rozvojové potřeby můžeme rozdělit do dvou skupin a to sice na potřeby

zlepšení tzv. měkkých dovedností nebo zlepšení tzv. tvrdých dovedností.

Potřeba zlepšení měkkých dovedností: Měkké dovednosti byly dříve nazývány jako

sociální kompetence. Jedná se o dovednosti, které slouží k pochopení sebe i ostatních,

umožňují a zlepšují spolupráci s druhými lidmi. Při rozvíjení tohoto typu dovedností se

soustřeďuje manažer na problematiku, která zahrnuje: analytické myšlení, komplexní

myšlení, komunikativnost, koncepční myšlení, aktivní oslovování – kontakty, kreativitu,

kritičnost, schopnost myslet podnikatelsky, ochotu riskovat, organizační schopnosti,

otevřenost, pracovitost, řešení konfliktů, sebereflexi, sociální empatii, spolupráci, strukturální

myšlení, týmovou práci, výkonnost, ochotu učit se nové věci, apod. Měkké dovednosti

vycházejí z osobnostního charakteru každého jedince, a proto jsou velice těžko měřitelné.

Svým způsobem jsou tyto dovednosti zakořeněny v každém, to tedy znamená, že by i každý

z nás, a hlavně manažer současnosti, měl tyto dovednosti zkoušet rozvíjet a co nejvíce si je

osvojovat, protože v dnešním pracovním prostředí jsou zaměstnavateli velice žádány.

Potřeba zlepšování tvrdých dovedností: Tvrdé dovednosti zahrnují odborné znalosti a

dovednosti, které můžeme velice snadno změřit. Do této skupiny řadíme například IT

dovednosti, právní znalosti, účetnictví, ekonomické znalosti, apod. Jedná se o dosaženou

kvalifikaci. Bohužel tyto dovednosti rychle zastarávají, proto existuje potřeba jejich

neustálého aktualizování a zlepšování.

5.3.1 Metody pro identifikaci rozvojových potřeb manažerů

Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje se v praxi centrálně zjišťují mnoha způsoby,

mezi něž můžeme zařadit například dotazníkovou metodu (manažer vyplní předložený

dotazník, který se týká jeho práce a potřeb vzdělávání), která může být doplněna rozhovorem

(jehož cílem je získat přesné informace ohledně manažerova očekávání do budoucna).
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Domnívám se však, že sám manažer může své rozvojové potřeby jasně vyjádřit, bez

využívání zdlouhavých metod zkoumání.

Milan Mikuláštík uvádí ve své knize několik způsobů, jak může manažer sám

identifikaci svých rozvojových potřeb realizovat. Patří mezi ně:

 Pravidelná registrace a pravidelná úvaha (Tato metoda se zakládá na tom, že manažer

pravidelně eviduje a hodnotí své aktivity za uplynulý den. Tím tak analyzuje své chování

a hledá jeho příčiny).

 Deník (Manažer si zapisuje své pocity a postoje, ve kterých se následně dovede lépe

orientovat. Deník také může využívat jako zdroj nápadů a asociací, ke kterým se může

s odstupem vrátit).

 Poznávání sebe sama prostřednictvím jiných lidí (Jiní lidé mohou manažerovi poskytnout

důležitou zpětnou vazbu a objektivně zhodnotit například jeho vystupování).

 Introspekce (Manažer tímto způsobem zkoumá své vlastní duševní stavy. V momentě kdy

jim porozumí, může například lépe regulovat své vlastní emoce).

 Osobní SWOT analýza (Obecně SWOT analýza znamená rozpoznání slabých a silných

stránek. Pokud hovoříme o osobní SWOT analýze máme na mysli vytyčení těchto

předností a slabostí u samotného manažera. Manažer si tak při stanovování svých silných

a slabých stránek lépe uvědomí, jaké má ve svém životě obavy nebo naopak představy a

dokáže tak lépe vnímat realitu).

Pokud bude manažer používat jednu z výše uvedených metod, povede to nejen k tomu, že

zjistí, v jaké oblasti je třeba, aby se rozvíjel, ale také jednoduše k tomu, že bude v lepším

stavu jeho duševní rovnováha, sebeovládání a více si bude sám rozumět.

5.3.2 Konkrétní cíl rozvoje

Určením konkrétního cíle rozvoje myslím konkretizování vlastních záměrů manažera.

Mezi nejčastější cíle rozvoje manažera patří zlepšování jeho výkonu, jeho plánovaný přesun

na jinou funkci, zvládnutí nových technologií a postupů, zdokonalení určitých dovedností,
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apod. Při stanovování cíle si manažer musí říct, které kroky podnikne pro jeho dosažení. Dále

musí velice dobře zvážit, co bude muset pro dosažení cíle obětovat, například kolik ho to

bude stát času, energie, osobního volna, finančních prostředků a také promyslet, zda existují

nějaké skutečnosti, které by mu bránily v uskutečnění plánu.

Za nejdůležitější však považuji u definování cíle snahu myslet pozitivně a

optimisticky.  Myslím si, že optimismus je základní myšlenkou každého manažera.„Vysoké

procento úspěšných lidí má jednu a tutéž vlastnost: věří totiž, že záležitosti dopadnou dobře. A

to je mnohem důležitější než celé vzdělání, obchodní kontakty nebo finanční zdroje. A dokonce

se dá říci, že tento povahový rys je důležitější, než když se ukáže, že jsme měli pravdu, protože

všechno doopravdy šťastně dopadlo. Pravdu totiž mohou mít i pesimisté, když například tvrdí,

že určitá záležitost nedopadne dobře, ale jejich přesvědčení o černé budoucnosti je může

zavést až k odevzdanosti a nečinnosti.“ (Dale Carnegie Training, 2010, s. 69). S tímto

výrokem se velice ztotožňuji, protože se domnívám, že jenom člověk, který myslí a cítí, že se

jeho cíl vyplní, dokáže být v jeho splnění úspěšný.

Cílem vzdělávání je, aby manažer dosáhl trvalých změn v oblasti znalostí, dovedností, ale

dokonce i postojích. Pokud v tomto případě bude manažer současnosti přemýšlet nad

získáváním zkušeností studiem, má na výběr ze dvou forem. Buď má možnost rozvíjet se

samostudiem, nebo v rámci vzdělávacích programů jako je např. MBA nebo pomocí

vzdělávacích kurzů, kterých je na trhu nabízeno nespočet

5.4. Metody rozvoje

Samotná realizace rozvoje může zahrnovat dvě oblasti, jako jsou získávání zkušeností

v praxi anebo studiem. Způsobů, jak získávat zkušenosti v praxi, je několik. Oldřich Šuleř

zmiňuje zejména možnost asistování, delegování, individuální koučování, rotaci pracovních

míst nebo manažerský trénink. Druhý způsob získávání zkušeností je studiem.
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5.4.1 Praxe

 Pod asistováním si můžeme představit to, že manažer získává svou budoucí pracovní

zkušenosti tím, že spolupracuje se zkušenějším stávajícím pracovníkem – manažerem a

učí se jeho způsobu vykonávání práce pod jeho dohledem.

 Další možností jak se učit v praxi je delegování. Pojem delegování znamená předávat

pravomoc. Manažer od zkušenějšího kolegy přijímá úkoly, učí se osvojovat si nové

znalosti a dovednosti, vyvíjí větší iniciativu při rozhodování a sám odpovídá za splnění

úkolů.

 K získávání zkušeností v praxi může manažer využít možnosti individuálního koučování,

jehož cílem je za přítomnosti kouče (psycholog s manažerskou praxí) naučit nejprve vést

(koučovat) sám sebe a pak prostřednictvím vlastní zkušenosti vést i ostatní podřízené.

 Dalším příkladem získávání zkušeností v praxi může být také rotace pracovních pozici.

Manažer se posouvá z jednoho funkčního místa na druhé a vyzkouší si tak všechny

pracovní pozice v organizaci. Osvojí si způsoby provádění jednotlivých rutinních úkolů a

získá tak potřebné dovednosti a zkušenosti.

 Manažerský trénink je také podstatnou součástí rozvoje manažera a skládá se především

z těchto technik: hraní rolí (jde o rozvoj aktivity a samostatnosti, forma interpersonálního

kontaktu), případové studie (reálné simulované příklady, které se řeší ve skupinkách.

Rozvíjí se hlavně schopnost diagnostikovat danou situaci), branstroming a workshop

(cvičí se skupinové řešení problému, efektivně se stimulují tvůrčí myšlenky manažera)

5.4.2 Studium

Cílem vzdělávání je, aby manažer dosáhl trvalých změn v oblasti znalostí,

dovedností, ale dokonce i postojích. Pokud bude manažer přemýšlet nad získáváním

zkušeností studiem, má na výběr ze dvou forem. Buď má možnost rozvíjet se samostudiem,

nebo v rámci vzdělávacích programů. „Sebevzdělávání je postaveno na rozvoji osoby

manažera prostřednictvím jeho samotného. Vyžaduje velkou dávku disciplíny a vůle. Výhodou

je možnost určit si vlastní tempo, efektivní využívání času, zaměření se na skutečné potřeby a
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rozvoj samostatnosti a důvěry v jeho schopnosti. Nevýhodou je nebezpečí nesprávných závěrů

v důsledku chybějící zpětné vazby a konfrontace s poznatky a názory jiných a také případné

opomíjení potřeby všeobecnějšího vzdělání, které vytváří předpoklady pro lepší vnímání

souvislostí“ (Šuleř:2006, s. 26). Pokud se manažer zaměří spíše na využití vzdělávacích

programů, existuje na trhu rozsáhlá nabídka. Manažer může využít obecnějších vzdělávacích

programů, které jsou pořádány pro širokou veřejnost, nebo si může nechat na míru sestavit

svůj osobní vzdělávací program. Při vzdělávacích programech je výhodou to, že se předávají

informace více manažerům naráz a tím je i větší možnost diskuse k dané problematici. Na

druhou stranu nevýhodou vzdělávacích programů může být jistá anonymita individuálních

potřeb jednotlivých manažerů.

Já si však myslím, že si manažer nemůže selektivně vybrat pouze jeden způsob

rozvoje. Domnívám se, že je zapotřebí, aby metody rozvoje kombinoval. Proto se mi také více

líbí rozdělení metod rozvoje podle Ivany Folwarczné, která zmíněné metody kombinuje a

rozřazuje je do tří skupin (na formální, neformální a poloformální přístup k rozvoji). Formální

přístup je založený na hodnocení pracovního výkonu. Jedná se například o rozvoj díky

koučování, konzultacím, mentoringu, přednáškám, workshopům apod. Neformální přístup

využívá k rozvoji manažerských schopností názorné situace z praxe, se kterými se manažeři

setkávají každý den. Ti si pak v podstatě neuvědomují, že se vlastně učí. Jde například o

rotaci pracovních míst, aktivní účast na projektech, stáže apod.  A nakonec poloformální

přístup, který vlastně využívá výhod obou předchozích přístupů. Jedná se například o

sebehodnocení. Manažer navrhuje svůj vlastní rozvojový plán, on sám si tudíž dává i

potřebnou zpětnou vazbu apod.
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Závěr

Tato bakalářská práce se zabývala tématem „Profil manažera a možnosti jeho

potenciálního rozvoje do budoucna“. Než jsem mohla začít tvořit samotný profil manažera

současnosti (jako ideálního typu), bylo zapotřebí se nejprve zorientovat v problematice

managementu vůbec. To znamenalo, zaměřit se na vývoj managementu a podobnou

problematiku, prostudovat českou a zahraniční literaturu, odborná periodika a v neposlední

řadě pozorovat každodenní situace okolo sebe.

Na začátku práce jsem se rozhodla vymezit pojmem management, manažer a profil

manažera. Zdůraznila jsem, že management nelze chápat jednovýznamově, ale že jej můžeme

vymezit ve více rovinách. Jako vědní disciplínu, soubor metod a technik nebo vrcholové

vedení podniku. Popsala jsem, že pojmem manažerem v této práci označuji člověka, který se

stará o plynulý chod organizace a řídí lidi. Že pojmem profil chápu charakteristiku 3 sfér,

které mají na manažera vliv. Jedná se o jeho profesi, okolí a jeho samotného – neboli profil

pracovní, profil společenský a profil osobní. Tyto jednotlivé složky detailně probírám

v jednotlivých kapitolách a podrobněji se zaměřuji na aspekty s nimi spojené.

Pracovní profil je zaměřený na to, jaké pracovní aspekty ovlivňují manažery při

vykonávání jejich profese, co všechno je s výkonem jejich práce spojeno, jak manažeři reagují

a jak se těmto požadavkům přizpůsobují. V úvodu kapitoly vysvětluji, že existují tři úrovně

hierarchie, dle kterých se manažeři dělí na liniové, střední a vrcholové. A tedy, jak jejich

úroveň postavení ve firmě určuje jejich pracovní náplň. Dále popisuji spektrum profesní

charakteristiky – neboli šířku manažerova pracovního záběru. Sem řadím aspekty, které musí

v organizaci splňovat. Například manažerské funkce, které jsou s výkonem práce spojeny. Pro

manažery současnosti je podle mě nejdůležitější zaměřit se nyní co nejvíce na funkci

předvídání. Stále více je totiž důležité správně odhadnout budoucnost a zformulovat strategii,

kterou na danou situaci podnik aplikuje. Také upozorňuji na to, že při výkonu manažerské
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profese musí člověk přejímat nejrůznější role (například role rozhodovací, informační nebo

interpersonální) a učit se dle nich reagovat na nastalé situace. V dnešní době je dle mého

názoru pro manažery nejdůležitější pružně střídat aktuálně potřebné role a tím se tedy

přizpůsobovat momentálním požadavkům.  V této kapitole také zmiňuji, jaký vliv má na

manažera soubor jeho dovedností (technických, lidských, koncepčních). Myslím si, že

v oblasti technických dovedností je dnes pro manažery velice důležité neustálé vzdělávání a

aktualizace vědomostí. Oblast lidských dovedností zase podle mě ovlivňuje nejvíce

manažerova schopnost motivovat druhé a také velikost jeho emoční inteligence, kterou by

měl co nejvíce rozvíjet. Co se týče koncepčních dovedností, ty jsou v dnešní době nejvíce

ovlivněny tím, zda manažeři dokážou myslet v globálním měřítku. Dále narážím na

problematiku kompetencí. Můj osobní názor je, že nejdůležitější kompetence manažera jsou:

odpovědnost a orientace na dosahování cílů, odvážnost a originalita při řešení problémů,

zdravá sebedůvěra a smysl pro osobní identitu, též ochota akceptovat důsledky svých

rozhodnutí, ochota vyrovnat se s případným zklamáním, odolnost, tolerance a schopnost

pozitivně ovlivňovat druhé, schopnost ovládat taktiku komunikace a v neposlední řadě

schopnost přebírat iniciativu v případě, kdy je odkázaný jen sám na sebe. V této kapitole se

také zabývám manažerským stylem řízení. Stylů řízení je nespočet. Dají se dělit např.: dle

typu vůdčí osobnosti na autoritativní, liberální a demokratický styl. Také se zmiňuji o

existenci situačního řízení, inspirujícího řízení nebo o transakčním a transformačním stylu

řízení. Podle mě však nelze jednoznačně říct, který styl je ten nejlepší, neexistuje jediná

správná metoda řízení. Řízení se odvíjí podle lidí, času a momentální situace, ve které se

podnik a manažer zrovna nachází.  Další složky, které ovlivňují manažerův pracovní profil,

jsou jeho pracovní zásady a principy přístupu k práci. Mezi nejčastější pracovní zásady jsem

zařadila prevenci problémů, pozitivní přístup k práci, princip priorit a pracovní efektivitu,

zaměření na budoucnost a trvalé zlepšování.
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Společenský profil se zabývá tím, jak na manažera působí faktory přicházející

z vnějšího okolí, jaký přístup v reakci na ně volí a jak hluboko tyto faktory mohou zasáhnout

do jeho společenského života.   Jako první v této části zmiňuji nejběžnější změny v

managementu, protože se dotýkají skoro všech oborů podnikání, skoro všude na světě a mají

rapidní vliv na to, jak se manažer bude chovat. Všichni víme, jak je například na trhu velice

patrný převis nabídky nad poptávkou.  Manažeři tedy neustále musejí měnit své strategie. V

poslední době je například zcela běžné zavádění radikálních organizačních změn, zlepšování

procesů v podniku, snaha o změnu způsobu myšlení a chování pracovníků nebo využívat pro

některé činnosti outsourcing. Dále upozorňuji, že má i velký vliv to, že se manažeři nacházejí

v nestabilním a turbulentním prostředí, z čehož plyne, že se tedy manažeři musí pružně

rozhodovat a jednat velice aktivně. Ani globalizaci nelze ignorovat, velice totiž ovlivňuje

samotný výkon manažerů. Ti, díky multikulturnímu prostředí, musí důkladně a efektivně

rozlišovat a analyzovat potenciální technologické, kulturní, ekonomické a politické odlišnosti

a možnosti.  Také se zmiňuji o ochraně životního prostředí a jak k němu manažer, jako

reprezentant podniku, musí přistupovat. Musí totiž při řízení/vedení stále myslet na

dodržování platných zákonů právě tak, aby podnik životní prostředí jakkoliv neohrozil.

Dále se v této kapitole věnuji tomu, jak manažera ovlivňují požadavky okolní společnosti.

Zabývám se tedy otázkou společenské odpovědnosti, manažerské etiky a firemní kultury.

Podle mého názoru se v dnešní době společensky odpovědně chová manažer (společnost)

tehdy, když bere ohledy na vnitřní i vnější okolí společnosti jako takové a určitým způsobem

přispívá k jejímu pozitivnímu rozvoji. Jako podstatné také vidím, schopnost manažerů

dodržovat určitá pravidla (a to jak formální tak neformální). Pokud se totiž určitou

manažerskou etikou řídí, má to kladný vliv na jejich kariéru. V této kapitole také upozorňuji

na fakt, že se manažeři také musejí zamyslet nad tvorbou nebo udržováním firemní

(organizační) kultury, která má podstatný vliv na cyklus života organizace, na kvalitu práce

zaměstnanců a také na celkové ukotvení firemní identity.
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V další kapitole rozebírám osobní profil. Narážím na otázku, jak manažerovu práci

ovlivňují aspekty jako je jeho osobní charakteristika, vlastnosti, povaha a charakter.

Rozebírám osobnost a vlastnosti manažera a potvrzuji, že by měl být úspěšný manažer

člověkem samostatným, cílevědomým, vytrvalým, iniciativním, zásadovým, zodpovědným,

optimistickým, emocionálně vyrovnaným, kreativním a se smyslem pro humor.

Docházím k závěru, že je osobní profil v podstatě základem pro rozvoj pracovního a

společenského profilu, a to z toho důvodu, že se osobní faktory promítají do chování

manažera a formují jeho celkový hodnotový žebříček, kterým se manažer při práci řídí. Dále

zkoumám téma životního stylu manažera, protože se domnívám, že se u něj pracovní a osobní

život dosti prolíná. Pokud tedy manažer nezvládne správně uchopit svůj osobní život (životní

styl) nemůže práci odvádět efektivně. Nakonec také zdůrazňuji, že by organizace na toto měly

dbát a podporovat své zaměstnance v rámci správného a zdravého životního stylu stejně tak,

jako zajišťují bezpečnost práce. Dalším aspektem, který ovlivňuje podobu osobního profilu

manažera, je řízením sebe sama a řízením času. Toto téma jsem do kapitoly osobního profilu

zařadila z důvodu, že si myslím, že jenom manažer, který dokáže efektivně řídit sebe a svůj

čas, dokáže efektivně řídit/vést ostatní lidi. V neposlední řadě se také zastavuji u tématu

emoční inteligence - zejména proto, že v dnešní době zvládání emocí a schopnost vcítit se do

pocitů ostatních neuvěřitelně rozhoduje o samotném úspěchu manažera. Pokud manažer

dokáže správně pochopit sám sebe a ovládnou své pocity, bude mít k práci motivaci, bude se

chovat empaticky a na pracovišti projeví dobré sociální dovednosti.  Přinese tak firmě, ve

které pracuje, skutečně nevyčíslitelnou, lidskou hodnotu.

Poslední část práce je věnována rozvoji a vzdělávání manažerů.  Nejprve vymezuji

nejdůležitější pojmy, jako je vzdávání, výcvik a rozvoj manažera. Dále se více zaměřuji na

samotný rozvoj a více rozebírám, proč si myslím, že je velice podstatné, aby každý manažer

usilovat o svůj vlastní vývoj – rozvoj. Podle mého názoru není manažer, který stagnuje na

místě a nevyvíjí se, pro firmu přínosem, protože je jeho práce daleko méně kvalitní.
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V další části této kapitoly nabízím podněty k rozvoji manažera v návaznosti na

jednotlivé obsahy manažerova profilu. Domnívám se, že tyto podněty mohou v manažerovi

vzbudit prvotní zájem o svůj vlastní rozvoj. Přimějí ho totiž, zamyslet se nad svým aktuálním

stavem a potenciálně stanovit své rozvojové potřeby. Dále popisuji, jakou podobu mohou mít

jeho rozvojové potřeby (potřeba zlepšení měkkých nebo tvrdých dovedností). Definuji

způsoby, jakými může manažer své rozvojové potřeby identifikovat a také, jaké konkrétní cíle

rozvoje si může stanovit. V závěru kapitoly mapuji, jaké jsou v dnešní době metody rozvoje.

Docházím k tomu, že manažer může sice volit mezi způsoby rozvoje realizovanými jak v

praxi nebo v rámci studia. Mně však jako nejefektivnější připadá možnost obě metody

nakombinovat.

Přínos této bakalářské práce jednoznačně vidím v tom, že z mých teoretických

poznatků a mnou definované podoby „manažerského profilu“ může kterýkoliv manažer čerpat

inspiraci. Může se zamyslet nad tím, kam jako osobnost směřuje, jak se vyvíjí jeho kariéra a

čeho chce dosáhnout ve svém společenském životě (jak po stránce pracovní tak i osobní).

Myslím si, že mnou navržený způsob diagnostiky manažera (na základě sestavení jeho

profilu) by se dal jistě využít jako součást personální agendy v každé menší společnosti. Mohl

by posloužit jako důležitý nástroj při rozhodování o rozvoji a dalším vzdělávání jednotlivců.

Jistě již existují více sofistikované metody, avšak můj názor je, že tento způsob by byl při

prvotním motivování manažerů jako nejméně nákladný, což se v dnešní době může jevit jako

velká marketingová výhoda. Dalším krokem (který chci uskutečnit v rámci mé následující

práce) by mělo být praktické zakomponování tohoto profilu spolu se zkušenostmi z jiných

zemí (týkajících se rozvíjení manažerů) do českých podmínek a následně je rozvinout a

prověřit v praxi. Záměrem této práce tedy bylo udělat první krok, a tím tak přispět

k nízkonákladovému způsobu motivace manažerů k zájmu o svůj vlastní rozvoj.
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