
1. T1. TÉÉMA: MA: 

PPřředmedměět a struktura poznatkt a struktura poznatkůů
managementu v soustavmanagementu v soustavěě vvěědd

Janka LadovJanka Ladováá



1.11.1 VVěěda a objekty jejda a objekty jejíího zkoumho zkoumáánníí

vymezenvymezeníí vvěědydy

druhy objektdruhy objektůů, kter, kteréé vvěěda zkoumda zkoumáá

metodika zmetodika zíískskáávváánníí poznatkpoznatkůů o objektecho objektech



Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd  

Věda – soustava poznatků o objektech, které nás, lidi, obklopují v 
přírodě (na zemi) a ve vesmíru.  

Objekty živé přírody přírodní vědy 
Objekty neživé přírody technické vědy 
Společenské objekty společenské vědy 

Poznávání procesů: 
1. proces pozorování a analýz 
2. formování hypotéz 
3. testování (experiment) 
4. interpretace a syntéza 



1.21.2 PPřředmedměět a subjekty celostnt a subjekty celostníího ho 
manamanažžmentumentu

charakteristika a charakteristika a ččlenleněěnníí vvěědd

manamanažžment jako multidisciplinment jako multidisciplináárnrníí vvěědada

vymezenvymezeníí ppřředmedměětu manatu manažžmentment

subjekty manasubjekty manažžmentumentu



Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd  

Věda – soustava poznatků o objektech, které nás, lidi, obklopují v 
přírodě (na zemi) a ve vesmíru.  
Objekty živé přírody přírodní vědy 
Objekty neživé přírody technické vědy 
Společenské objekty společenské vědy 

Management multidisciplinární věda management jako věda je 
spojen s využíváním poznatků různých věd v prospěch rozvoje 
člověka, skupiny lidí i celé lidské společnosti. 

Celostní management – soustava ucelené, integrované a komplexní
soustavy poznatků o vlastnostech, dovednostech a vědomostech 
subjektů managementu. 

Subjekt managementu – jednotlivec, vedoucí týmu, vedoucí
organizace. 



1.31.3 Podstata kompetentnosti subjektPodstata kompetentnosti subjektůů
manamanažžmentumentu

ppřříístupy k vymezenstupy k vymezeníí kompetentnostikompetentnosti

kompetence a kompetentnostkompetence a kompetentnost

význam kompetentnosti v manavýznam kompetentnosti v manažžmentumentu



Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd  

Subjekt managementu působí na celek a výsledek působení závisí na 
míře kompetentnosti, tj. na sociální zralosti, odborné zdatnosti a 
praktické zručnosti.

Kompetentnost = způsobilost zastávat určitou pozici = způsobilost 
zastávat pozici v pracovním, osobním, ale i ve společenském životě; 
Kompetence = povinnosti, pravomoci, zodpovědnost pracovníků
vykonávat určité práce, úlohy; 

Správný člověk na správné pozici. 



1.41.4 ČČlenleněěnníí poznatkpoznatkůů jednotlivých piljednotlivých pilíířůřů
kompetentnostikompetentnosti

pilpilíířř socisociáálnlníí zralosti a jeho zralosti a jeho ččlenleněěnníí

pilpilíířř aplikaaplikaččnníí zruzruččnosti a jeho nosti a jeho ččlenleněěnníí

pilpilíířř odbornodbornéé zruzruččnosti a jeho nosti a jeho ččlenleněěnníí



Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd  

Pilíř sociální zralosti a jeho členění: 
- poznatky o charakterových vlastnostech 
- poznatky o kreativních a rozlišovacích vlastnostech 
- poznatky o vlastnostech temperamentu 
- poznatky o somatických vlastnostech 

Pilíř odborné zdatnosti a jeho členění: 
- poznatky o komunikačních schopnostech 
- poznatky o motivačních schopnostech 
- poznatky o týmové práci 
- poznatky o osobním managementu 

Pilíř praktické zručnosti a jeho členění: 
- poznatky o metodice systémového myšlení
- poznatky o řízeném celku 
- poznatky o funkcích řízení
- poznatky o informacích při řízení



1.51.5 Projevy a dProjevy a důůsledky uplatsledky uplatňňovováánníí celostncelostníí

manamanažžerskerskéé kompetentnosti v praxi kompetentnosti v praxi 

organizacorganizacíí
sousouččasný stav pasný stav přři charakterizovani charakterizovaníí

popožžadavkadavkůů na manana manažžeryery

nnáázory na dzory na důůleležžitost jednotlivých pilitost jednotlivých pilíířůřů

ddůůsledky necelostnsledky necelostníího uplatho uplatňňovováánníí
kompetentnostikompetentnosti



Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd  

Uplynulé 20. století kladlo důraz na odbornou zdatnost a praktické
dovednosti. 
Nové nastupující století dává důraz na sociální zralost. 

Požadavek – míra způsobilosti kompetentnosti každodenně vytvářet 
novou či přidanou hodnotu. 

Protipóly dimenzí manažerské kompetentnosti: 
MOUDROST – ROZUMNOST – ŠIKOVNOST DOBRO 
EGOISMUS – NEZNALOST – NESCHOPNOST ZLO  



2. T2. TÉÉMA: MA: 

PPřřííprava (vzdprava (vzděělláávváánníí) lid) lidíí na na 
manamanažžéérskou kompetentnostrskou kompetentnost

Janka LadovJanka Ladováá



2.12.1 VymezenVymezeníí vzdvzděělláávváánníí

charakteristiky vzdcharakteristiky vzděělláávváánníí

výsledek vzdvýsledek vzděělláávváánníí

ttřři druhy inteligence: EQ, IQ, AQi druhy inteligence: EQ, IQ, AQ



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Vzdělávání = citový, kognitivní a volní informačně-komunikační
proces, který je orientovaný na získávání a rozvíjení vlastností, 
vědomostí a dovedností člověka, které ovlivňují jeho aktivity, 
konání, chování a prožívání v práci a osobním životě. 

Výsledek vzdělávání = změna způsobilostí člověka = změna chování
jedince v budoucím konání, v postojích, výkonech a výsledcích 
práce = změna kompetence; 

EQ = emoční inteligence = osobní moudrost 
IQ = vědomostní inteligence = odborná rozumnost 
AQ = aktivizační inteligence = praktická schopnost člověka 



2.22.2 Význam vzdVýznam vzděělláávváánníí v manav manažžmentumentu

celostncelostníí orientace porientace přříípravy pravy 

trend k humanizaci trend k humanizaci 

vzdvzděělláávváánníí sousouččasnosti asnosti –– informainformaččnníí doba, doba, 

informainformaččnníí vvěěk, výrazný posun ve vk, výrazný posun ve věědděě a a 

technice, kvalittechnice, kvalitěě žživota a dalivota a dalšíší skuteskuteččnostinosti



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

„Sociálně a lidsky zralé osobnosti, odborně zdatní a prakticky 
dovední manažeři na vedoucí pozice – ostatní na svoje místa“

Význam, potřeba, nevyhnutelnost zvyšovat celostní kompetentnost 
subjektů managementu jejich přípravou, vzděláváním – výchovou, 
výukou, výcvikem – na život a práci v globalizovaném 
hospodářském a společenském prostředí. 

„Není možné zapomínat na skutečnosti, že při výrazném technickém 
pokroku je potřebné zachovávat a rozvíjet především humánní
podstavu člověka, toleranci a zároveň vidět i výrazné rozdíly v 
životní úrovni lidí nejen v jednotlivých zemích, ale i v celosvětovém 
měřítku.“



2.32.3 Postoje a motivace lidPostoje a motivace lidíí k vzdk vzděělláávváánníí

systematicksystematickéé formovformováánníí perspektivnperspektivníího ho 

kvalifikakvalifikaččnníího profilu subjektho profilu subjektůů manamanažžmentumentu

popožžadavky na pracovnadavky na pracovníí mmíísta sta 

potpotřřeba rozvoje eba rozvoje ččlovlověěka ka 

dudušševnevníí postoj a jeho aspektypostoj a jeho aspekty



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Systematické formování perspektivního kvalifikačního profilu = 
rozvoj osobních způsobilostí, racionální a samostatní myšlení a 
konání, osvojení si a uplatňování (v praxi) efektivní formy a moderní
metody práce. 

správný duševní postoj > talent 

„Když změníme svoje postoje, můžeme změnit svůj život.“
Wiliam James



2.42.4 PPřříístupy k vzdstupy k vzděělláávváánníí

Didaktický pDidaktický přříístup stup 

Sokratovský pSokratovský přříístup stup 

FacilitativnFacilitativníí (uleh(ulehččujujííccíí, podporuj, podporujííccíí) ) 

ppřříístupstup



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Didaktický přístup – dominující postavení má ten, kdo vzdělává, 
vychovává, učí či vyučuje, trénuje, vede výcvik; 
Vzdělavatel = aktivní Posluchač = pasivní
Rozumí probírané látce studenti? 

Sokratovský přístup – pečlivě připravené otázky se kladou s cílem 
přivést účastníky vzdělávání k formulování odpovědi, k řešení
nastoleného problému. Otázky se kladou postupně, krok za krokem. 

Facilitativní přístup – pozornost je soustředěna na účastníka, jeho 
potřeby a zájmy; 
Vzdělavatel = poradce 
Podmínka – homogenní skupina 



2.52.5 VVššeobecneobecnáá klasifikace metod vzdklasifikace metod vzděělláávváánníí

Metody výchovyMetody výchovy

Metody výukyMetody výuky

Metody trMetody trééninku ninku 



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Metody výchovy = metody orientované na rozvoj osobnostních 
vlastností manažerů

- přesvědčování
- příkladování

Metody výuky = metody orientované na osvojení si vědomostí, 
znalostí

- objasňování
- vsugerování

Metody tréninku = metody orientované na osvojení si a rozvoj 
manažerských dovedností

- cvičení
- výcvik 



2.62.6 PoslPosláánníí a pota potřřeba výchovy a metody eba výchovy a metody 

výchovyvýchovy
•• VymezenVymezeníí pojmu pojmu „„výchovavýchova““
•• Význam výchovy ve vzdVýznam výchovy ve vzděělláávanvaníí
METMETÓÓDY VÝCHOVY: DY VÝCHOVY: 

Metoda vzoru Metoda vzoru žživota ivota úúspspěěššných osobnostných osobnostíí
Metoda emocionMetoda emocionáálnlníího rozvoje osobnostiho rozvoje osobnosti
RogerianskaRogerianska metoda zammetoda zaměřěřena na ena na ččlovlověěkaka
Metoda KEMSAKMetoda KEMSAK



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Výchova = citový, kognitivní a volní proces utváření a rozvoje 
fyzických, mentálních, poznávacích a charakterových vlastností
člověka. Vrozené vlastnosti a vlastnosti získané výchovou určují
jeho chování. 

Metody výchovy: 
1. Metoda vzoru života úspěšných lidí. 
2. Metoda emocionálního rozvoje osobnosti. 
3. Rogeriánská metoda zaměřená na člověka = Metoda PCA. 
4. Metoda KEMSAK. 



2.72.7 PoslPosláánníí, pot, potřřeba a metody osvojoveba a metody osvojováánníí si si 

(výuky a studia) poznatk(výuky a studia) poznatkůů
FormyFormy utvutváářřeneníí, z, zíískskáávváánníí a studia poznatka studia poznatkůů z z 
manamanažžmentu:mentu:

zevzevššeobecneobecněěnníím vlastnm vlastníích zkuch zkuššenostenostíí
zevzevššeobecneobecněěnníím zkum zkuššenostenostíí jiných lidjiných lidíí a jejich a jejich 

napodobovnapodobováánníímm
studiem jistudiem jižž zevzevššeobecneobecněěných poznatkných poznatkůů odbornodbornííkyky

10 z10 záásad sad poupoužžitelných pitelných přři osvojovani osvojovaníí si poznatksi poznatkůů
Metody výuky a studia poznatkMetody výuky a studia poznatkůů z manaz manažžmentu:mentu:
* p* přřednednášáška, * seminka, * semináářř (kolokvium), * superu(kolokvium), * superuččeneníí



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Zásady: 
1. Pracovat vytrvale 
2. Učit se s chutí
3. Rozvrhnout si dobře práci i čas 
4. Vypěstovat si důvěru ve vlastní síly 
5. Pracovat svědomitě
6. Mít před sebou velké cíle 
7. Být k sobě náročný 
8. Účelně si naplánovat přestávky 
9. Vytvořit si příjemné prostředí
10. Samostatně myslet 

Metody výuky: 
- přednáška 
- seminář
- superučení



2.82.8 PoslPosláánníí, pot, potřřeba a metody treba a metody trééninkuninku
•• zdokonalovzdokonalováánníí zruzruččnostnostíí trtrééninkem ninkem 
•• pojem pojem „„trtrééninknink““
METODY TRMETODY TRÉÉNINKU: NINKU: 

Metoda manaMetoda manažžerských hererských her
Metoda praktickMetoda praktickéého procviho procviččovováánníí
Metoda In Basket Metoda In Basket 
Metoda manaMetoda manažžerských simulaci erských simulaci 
Metoda pMetoda přříípadových studipadových studiíí
Metody výcviku Metody výcviku „„outdooroutdoor““



Příprava (vzdělávání) lidí na manažerskou kompetentnost  

Trénink = schopnost lidí v praxi realizovat osvojené dovednosti –
dovednost je schopnost pohotově, správně, rychle a s co 
nejmenší námahou realizovat nabyté vědomosti v praktické
činnosti. 

Metody tréninku: 
- Metoda manažerských her 
- Metoda praktického procvičování
- Metoda In basket 
- Metoda manažerských simulací
- Metoda případových studií

- workshop 
- brainstorming 

- Metody výcviku „outdoor“



3. T3. TÉÉMA: MA: 

SociSociáálnlníí zralost a charakterovzralost a charakterovéé
vlastnosti subjektvlastnosti subjektůů managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



* Emo* Emoččnníí inteligence (EQ)inteligence (EQ)

* Význam soci* Význam sociáálnlníí zralosti pro:zralosti pro:
jednotlivcejednotlivce
ttíímm
organizaciorganizaci

* Vymezen* Vymezeníí -- vvěědomdoméé, ale i podv, ale i podvěědomdoméé
respektovrespektováánníí mormoráálnlníích (etických, ch (etických, 
socisociáálnlníích) pravidel chovch) pravidel chováánníí



SociSociáálnlněě zralým se zralým se ččlovlověěk stk stáávváá ddííky ky 

vlastnostem, ktervlastnostem, kteréé zzíískskáávváá: : 

* Geneticky d* Geneticky děědděěnníím m –– vrozenvrozenéé vlastnosti vlastnosti 

* Výchovou a vzd* Výchovou a vzděělláávváánníím m –– rozvojem rozvojem 

danostdanostíí



3.13.1 Význam a struktura osobnostnVýznam a struktura osobnostníích ch 

vlastnostvlastnostíí tvotvořřííccíích socich sociáálnlníí zralostzralost

☺☺ charakterovcharakterovéé vlastnosti vlastnosti 

☺☺ rozlirozliššovacovacíí a kreativna kreativníí vlastnostivlastnosti

☺☺ vlastnosti temperamentuvlastnosti temperamentu

☺☺ somaticksomatickéé vlastnostivlastnosti



☺☺ charakterovcharakterovéé vlastnostivlastnosti
1. voln1. volníí vlastnosti vlastnosti 
2. v2. vššelidskelidskéé vlastnosti vlastnosti 

☺☺ rozlirozliššovacovacíí a kreativna kreativníí vlastnostivlastnosti --
vyjadvyjadřřujujíí schopnosti schopnosti ččlovlověěka rozpoznat ka rozpoznat 
problprobléémy a tvomy a tvořřivivěě, netradi, netradiččnněě je je řřeeššit it 

☺☺ vlastnosti temperamentuvlastnosti temperamentu –– intenzita, intenzita, 
povaha a rychlost reakce na rpovaha a rychlost reakce na růůznznéé podnpodněěty ty 
ppřři vyvi vyvííjenjeníí pracovnpracovníích i osobnch i osobníích aktivitch aktivit

☺☺ somaticksomatickéé vlastnostivlastnosti –– fyzickfyzickéé vlastnosti vlastnosti 
ččlovlověěka ka 



SpoleSpoleččnnéé a individua individuáálnlníí vlastnosti vlastnosti ččlovlověěka je ka je 
momožžno dno děělit taklit takéé na: na: 
° aktivačně-motivační vlastnosti – pudy, 
potřeby, zájmy, záliby, zvyky, ideály, atd.;
° vztahově-postojové vlastnosti – postoje, 
citové vztahy, charakter, světonázor;
° výkonové vlastnosti – instinkty, vědomosti, 
dovednosti, návyky, schopnosti; 
° seberegulační vlastnosti – volní, svědomí; 
° dynamické vlastnosti člověka –
temperament; 



3.23.2 VymezenVymezeníí charakterových vlastnostcharakterových vlastnostíí

VymezenVymezeníí:: vyjadvyjadřřuje vztah subjektuje vztah subjektůů k k 

lidem, socilidem, sociáálnlníím hodnotm hodnotáám, i k sobm, i k soběě samsaméémumu

Projevy charakteru Projevy charakteru 

Charakter Charakter –– jako vyjjako vyjááddřřeneníí dvou druhdvou druhůů

vlastnostvlastnostíí ččlovlověěkaka



3.33.3 VolnVolníí charakterovcharakterovéé vlastnostivlastnosti

## AktivizaAktivizaččnníí::
pracovitost, svpracovitost, svěědomitost, samostatnost, domitost, samostatnost, 
ddůůslednost, vytrvalost, zslednost, vytrvalost, záásadovostsadovost

## NeaktivizaNeaktivizaččnníí::
neochota, lenivost, nesamostatnost, neochota, lenivost, nesamostatnost, 
nesoustnesoustřřededěěnost, nednost, nedůůslednost, nerozvslednost, nerozváážžnostnost



3.43.4 RozliRozliššeneníí pozitivnpozitivníích a negativných ch a negativných 

charakterových vlastnostcharakterových vlastnostíí

HomoHomo--sapienssapiens
ččestnost, laskavost, destnost, laskavost, důůvvěěryhodnost, ryhodnost, 
ohleduplnost, zdvoohleduplnost, zdvořřilost, obilost, oběětavosttavost

BiologickoBiologicko--konzumnkonzumníí
cynizmus, chamtivost, zcynizmus, chamtivost, záákekeřřnost, agresivita, nost, agresivita, 
povýpovýššenost, nenenost, nenáávistvist



4. T4. TÉÉMA: MA: 

KognitivnKognitivněě--tvotvořřivivéé vlastnostivlastnosti
subjektsubjektůů managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



4.14.1 VymezenVymezeníí kognitivnkognitivníích vlastnostch vlastnostíí lidlidíí

VymezenVymezeníí rozpoznrozpoznáávváánníím m 

SmyslovSmyslověě –– nnáázornzornéé

AbstraktnAbstraktněě -- pojmovpojmovéé



Poznání (kognice) = proces, ve kterém subjekty 
managementu získávají vědomosti a poznatky o 
skutečnostech, souvisejících s objekty a jejich 
využíváním ve svůj prospěch. 

Smyslově – názorné – uskutečňuje se v 
procesu pociťování a vnímání; svět se odráží
takový jaký se jeví navenek; 

Abstraktně – pojmové – uskutečňuje se 
prostřednictvím myšlení a řeči; 



4.14.1 VymezenVymezeníí tvotvořřivých vlastnostivých vlastnostíí lidlidíí

TvoTvořřivost ivost –– hledhledáánníí netradinetradiččných ných řřeeššeneníí

Neurofyziologický zNeurofyziologický zááklad tvoklad tvořřivosti ivosti ––

interakce buninterakce buněěk v k v hemisfhemisféérráách mozku ch mozku 

TvoTvořřivost ivost –– logicklogickéé mymyššlenleníí a citova citováá aktivita aktivita 

IntuiceIntuice –– logika provlogika prováázenzenáá citycity



Tvořivost = vlastnost člověka, která mu 
umožňuje hledat nové, netradiční řešení
existujících problémů a vytváří nové příležitosti. 

Intuice = součinnost abstraktního 
analytického myšlení s citovými projevy; 

= není jen smyslové vnímání, ale i 
vnitřní pocit o správnosti tohoto vnímání; 

TvoTvořřivý ivý ččlovlověěk = originalitak = originalita



4.14.1 VymezenVymezeníí tvotvořřivých vlastnostivých vlastnostíí lidlidíí

vlastnosti zvlastnosti zíískanskanéé ppřřirozenirozeněě (geneticky) (geneticky) 

vlastnosti zvlastnosti zíískanskanéé výchovou a trvýchovou a trééninkemninkem



4.24.2 Charakteristiky kognitivnCharakteristiky kognitivníího manaho manažžeraera

dokonalost postdokonalost postřřehu ehu 

variantnost pohledu variantnost pohledu 

vyslovovvyslovováánníí hypothypotééz z 

komplexnost pohledu komplexnost pohledu 

vnvníímmáánníí analogianalogiíí

hloubka vnhloubka vníímmáánníí jevjevůů



4.24.2 Charakteristiky tvoCharakteristiky tvořřivivéého manaho manažžeraera
odmodmííttáánníí rutiny rutiny 
nadnadššeneníí
energienergiččnost nost 
zvzvěědavost davost 
vynalvynaléézavostzavost

ALE TAKALE TAKÉÉ::
* konfliktnost* konfliktnost
* dobrodru* dobrodružžstvstvíí
* impuls* impulsíívnostvnost
* kriti* kritiččnostnost



4.34.3 BariBariééry tvory tvořřivosti a jejich pivosti a jejich přřekonekonáávváánníí

postoje a uzavpostoje a uzavřřenost enost –– potpotřřeba odblokoveba odblokováánníí

zzáábrany ve vnbrany ve vníímmáánníí –– odstranodstraněěnníí rutiny rutiny 

kulturnkulturníí baribariééry ry –– inovativninovativníí firemnfiremníí kulturakultura

emocionemocionáálnlníí baribariééry ry –– motivace motivace 

preference role ppreference role přřed ned náápadem padem –– neformneformáálnlníí
řřeeššeneníí

komunikakomunikaččnníí baribariééry ry –– auditaudit

stereotypy stereotypy –– plpláán rozvoje kreativity n rozvoje kreativity 



4.44.4 DoporuDoporuččeneníí na rozvoj kreativityna rozvoj kreativity
evidovat nevidovat náápady pady 
dbdbáát na otevt na otevřřenost a penost a přřijijíímmáánníí nnáápadpadůů
definovat probldefinovat probléém z vm z vííce hledisek ce hledisek 
ppřřekroekroččit oblast problit oblast probléému mu 
rozvrozvííjet njet náávyky k tvovyky k tvořřivosti ivosti 
oddodděělit tvolit tvořřivivéé mymyššlenleníí od hodnotod hodnotííccíího ho úúsudku sudku 
nnáápad posuzovat z hlediska jeho realizacepad posuzovat z hlediska jeho realizace
problprobléém vnm vníímat jako pmat jako přřííleležžitost itost čči dari dar
ururččit kvit kvóótu potu poččtu ntu náápadpadůů (cca 30 (cca 30 -- 35) 35) 



4.54.5 Metody formovMetody formováánníí tvotvořřivýchivých

vlastnostvlastnostíí

TvoTvořřivivéé ppřřííbběěhyhy

TvoTvořřivivéé úúkolykoly

TvoTvořřivivéé testytesty

HeuristickHeuristickáá metoda metoda 

BrainstormingBrainstorming

Metoda Metoda ScamperScamper



5. T5. TÉÉMA: MA: 

Vlastnosti temperamentuVlastnosti temperamentu
subjektsubjektůů managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



5.15.1 VymezenVymezeníí a význam vlastnosta význam vlastnostíí

temperamentutemperamentu

vymezenvymezeníí temperamentu temperamentu 

význam temperamentu význam temperamentu 

ppřřevaha genevaha genůů ppřři formovani formovaníí vlastnostvlastnostíí

temperamentutemperamentu



TemperamentTemperament = = „„temperetempere““ = sm= smííchat ve chat ve 
smyslu utvsmyslu utváářřet uret urččititéé pompoměěry; ry; 

Význam temperamentuVýznam temperamentu = dynamick= dynamickáá strstráánka nka 
osobnosti, kterosobnosti, kteráá se projevuje v impulsivnosti a v se projevuje v impulsivnosti a v 
jistjistéém tempu psychickm tempu psychickéé ččinnosti; innosti; 

PPřřevaha genevaha genůů ppřři formovani formovaníí vlastnostvlastnostíí
temperamentu = temperament je ptemperamentu = temperament je přřeveváážžnněě

zzáávislý na pvislý na přřirozených faktorech irozených faktorech –– na na 
genetickgenetickéém zm záákladkladěě; ; 



5.25.2 StruStruččný popis rozliný popis rozliččných typných typůů

temperamentutemperamentu
HippokratesHippokrates: flegmatik, melancholik, : flegmatik, melancholik, 
cholerik, sangvinik cholerik, sangvinik 
EyzenkovaEyzenkova typologietypologie: introvert, extrovert, : introvert, extrovert, 
labilnlabilníí, stabiln, stabilníí
Typologie Dr. Typologie Dr. CarlCarl JungaJunga: intuitivn: intuitivníí, , 
myslmyslííccíí, proci, prociťťujujííccíí, smyslový, smyslový
BehavioristickBehavioristickáá typologietypologie: p: přříímostmost--
nepnepřříímost; podporamost; podpora--hodnocenhodnoceníí
Typologie krevnTypologie krevníích skupinch skupin: 0 , A , B , AB: 0 , A , B , AB



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo Hippokratova typologie Hippokratova typologie –– ttěělesnlesnéé tekutiny tekutiny 
SangvinikSangvinik –– krev 
= optimista, veselý, podnikavý, smělý, lehkomyslný
CholerikCholerik –– žlutá žluč
= rozený vůdce, dynamický, soběstačný, aktivní
MelancholikMelancholik –– černá žluč
= hluboký, přemýšlivý, vážný, cílevědomý, nadaný
FlegmatikFlegmatik –– hlen 
= klidný, chladnokrevný, snášenlivý, nerozhodný



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo Dr. Dr. CarlCarl Jung Jung 
IntuitivnIntuitivníí = na sv= na svěět se dt se díívajvajíí prostprostřřednictvednictvíím m 
svých psvých přředstav a pocitedstav a pocitůů; ; 
SmyslovýSmyslový = lid= lidéé s tendencs tendencíí k vnk vníímmáánníí; ; 
posuzujposuzujíí na zna záákladkladěě svsvéého smyslovho smyslovéého vnho vníímmáánníí
nebo zkunebo zkuššenostenostíí; ; 
MyslMyslííccíí = rozhodnut= rozhodnutíí na zna záákladkladěě logických a logických a 
objektivnobjektivníích dch důůvodvodůů; ; 
CCííttííccíí = rozhodnut= rozhodnutíí jsou jsou ččastastěěji subjektivnji subjektivníí; ; 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo EyzenkovaEyzenkova schschééma ma 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo BehavioristickBehavioristickáá teorie teorie 
PODPORUJÍCÍ STYL 

N 
E 
P 
Ř 
Í 

M 
Ý 
 

P 
Ř 
Á 
T 
E 
L 
S 
K 
Ý 
 

T 
Y 
P 

• pomalý v aktivitách a rozhodování 
 
• má rád blízké osobní vztahy 
 
• nemá rád konflikty 
 
• podporuje a poslouchá jiné 
 
• slabý při určování cílů a priorit 
 
• schopný získat podporu 
 
• pracuje pomalu a soudržně 
 
• má smysl pro spolupatřičnost 
 
• dobrá schopnost poradit 

P 
Ř 
Í 

M 
Ý 
 

V 
Ů 
D 
C 
O 
V 
S 
K 
Ý 
 

T 
Y 
P 

• spontánní v činech a rozhodování 
 
• je rád zapojený do řízení 
 
• je nerad sám 
 
• zveličuje a zevšeobecňuje 
 
• rád sní a zatahuje do toho jiné 
 
• skáče z jednej aktivity do druhé 
 
• pracuje rychle a dovedně 
 
• vyhledává úctu a uznání 
 
• má dobré schopnosti 

přesvědčit a motivovat 
Í Í



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo BehavioristickBehavioristickáá teorie teorie 
HODNOTÍCÍ STYL

N 
E 
P 
Ř 
Í 

M 
Ý 
 

M 
Y 
S 
L 
I 
T 
E 
L 
S 
K 
Ý 
 

T 
Y 
P 

• obezřetný v činech a rozhodnutích 
 
• má rád strukturalizované věci a 

organizaci 
 
• je rád zatáhnutý do dění 
 
• má mnoho otázek, které se týkají 

detailů 
 
• má rád objektivní, na úlohy 

orientované prostředí 
 
• chce mít vždy pravdu, a proto se 

spoléhá na sběr dat 
 
• má dobré schopnosti řešit odborné 

problémy 

P 
Ř 
Í 

M 
Ý 
 
Ř 
Í 
D 
Í 
C 
Í 
 

T 
Y 
P 

• rozhodný v činech a rozhodnutích 
 
• má rád kontrolu, nerad nečinnost 
 
• preferuje svobodu při sebeřízení a 

řízení jiných 
 
• chladný, soupeřící, nezávislý 
 
• nízká tolerance vůči pocitům, 

postojům a radám jiných 
 
• pracuje rychle a působivě, nejradši 

sám 
 
• má dobré administrativní schopnosti  



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo KrevnKrevníí skupiny = skupiny = MasahikoMasahiko NOMI NOMI 
TYP TYP „„00““ = siln= silnáá vvůůle, cle, cíílevlevěědomost, realisti; domost, realisti; 
VLASTNOSTI VLASTNOSTI –– bystbystřříí, koncentrovan, koncentrovaníí, c, cíílevlevěědomdomíí, , 
zdravzdravíí, vý, výřřeeččnníí podlpodléézavzavíí, chamtiv, chamtivíí, lakom, lakomíí; ; 
PRPRÁÁCE CE –– úúččetnetníí, bank, bankééřř, ministr, podnikatel, prodava, ministr, podnikatel, prodavačč, , 
zzáásobovasobovačč, spisovatel romantických rom, spisovatel romantických romáánnůů; ; 
JJÍÍDLO DLO –– žživoivoččiiššnnéé bbíílkoviny, zelenina, ovoce, pivo lkoviny, zelenina, ovoce, pivo ☺☺
⌧⌧ kukukukuřřice, zelice, zelíí, ke, keččup, pepup, pepřř, kuku, kukuřřice, limonice, limonáády; dy; 

poruchy krevnporuchy krevníí srsráážžlivosti, livosti, ššttíítntnáá žžllááza, klouby, za, klouby, 
alergie, alergie, žžaludealudeččnníí vvřředy; edy; 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo KrevnKrevníí skupiny = skupiny = MasahikoMasahiko NOMI NOMI 
TYP TYP „„AA““ = vytrvalost, spolehlivost, d= vytrvalost, spolehlivost, důůraz na systraz na systéém; m; 
VLASTNOSTI VLASTNOSTI –– systematický, týmový, psystematický, týmový, přředvedvíídavý, davý, 
spravedlivý, dspravedlivý, důůvvěěryhodný ryhodný vybvybííravý, sobecký; ravý, sobecký; 
PRPRÁÁCE CE –– úúččetnetníí, knihovn, knihovníík, zahradnk, zahradníík, ekonom, k, ekonom, 
žžurnalista, purnalista, přřekladatel, sekretekladatel, sekretáářřka; ka; 
JJÍÍDLO DLO –– bbíílléé maso, ryby, omaso, ryby, ořřechy, luechy, luššttěěniny, kniny, kááva; va; 
⌧⌧ maso, maso, kekeššuu, p, pššenice, banenice, banáán, majonn, majonééza, pivo za, pivo 

chudokrevnost, rakovina, cukrovka, jchudokrevnost, rakovina, cukrovka, jáátra, tra, 
žžluluččnníík, srdek, srdeččnníí a ca céévnvníí choroby; choroby; 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo KrevnKrevníí skupiny = skupiny = MasahikoMasahiko NOMI NOMI 
TYP TYP „„BB““ = p= přři sobi soběě musmusíí mmíít nadant nadanéého asistenta; ho asistenta; 
tvotvořřivivéé nadnadáánníí; ; 
VLASTNOSTI VLASTNOSTI –– neznezáávislý, talentovaný, zdravý, vislý, talentovaný, zdravý, 
dlouhovdlouhověěký ký nepnepřředvedvíídatelný, nezodpovdatelný, nezodpověědný; dný; 
PRPRÁÁCE CE –– kuchakuchařř, holi, holičč, kade, kadeřřnníík, moderk, moderáátor, detektiv, tor, detektiv, 
vojvvojvůůdce, generdce, generáál, fotograf, psychiatr;l, fotograf, psychiatr;
JJÍÍDLO DLO –– ččervenervenéé maso, ryby, zelenina, ovoce, pivo maso, ryby, zelenina, ovoce, pivo ☺☺
⌧⌧ momořřskskéé produkty, kukuprodukty, kukuřřice, sodovky, kokos; ice, sodovky, kokos; 

cukrovka, cukrovka, úúnavový syndrom, roztrounavový syndrom, roztrouššenenáá sklerskleróóza; za; 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo KrevnKrevníí skupiny = skupiny = MasahikoMasahiko NOMI NOMI 
TYP TYP „„ABAB““ = vynikaj= vynikajííccíí koordinkoordináátor, demokratický tor, demokratický 
styl vedenstyl vedeníí; ; 
VLASTNOSTI VLASTNOSTI –– racionracionáálnlníí, , ččestný, diplomatický, estný, diplomatický, 
mormoráálnlníí nerozhodný, chladný, neoddaný, rýpal; nerozhodný, chladný, neoddaný, rýpal; 
PRPRÁÁCE CE –– prprááce s vece s veřřejnostejnostíí, soci, sociáálnlníí pracovnpracovníík, k, 
zdravotnzdravotníík, barman, k, barman, ččíšíšnníík, týmový vedouck, týmový vedoucíí; ; 
JJÍÍDLO DLO –– ryby, mlryby, mlééččnnéé výrobky, ovýrobky, ořřechy, luechy, luššttěěniny; niny; 
⌧⌧ ččervenervenéé maso, oleje, semmaso, oleje, semíínka, kenka, keččup, up, ččerný erný ččaj; aj; 

rakovina, srderakovina, srdeččnníí onemocnonemocněěnníí, chudokrevnost; , chudokrevnost; 



5.35.3 Koncepce temperamentu vyuKoncepce temperamentu využžitelnitelnéé v v 
managementumanagementu

oo JinJinéé
nepřímý na vztahy 

orientovaný typ 
manažera 

Střední a nižší pozice v 
organizaci kde převládají

vztahy mezi lidmi  

Přímý, na vztahy 
orientovaný typ 

manažera 

Vrcholová a střední pozice v 
organizaci, kde jsou 

rozhodujícími prvky objektu 
lidé

Nepřímý, na úkoly 
orientovaný typ 

manažera 

Střední a nižší pozice v 
organizaci se složitými 

materiálními a lidskými toky 

Přímý, na úkoly 
orientovaný typ 

manažera  

Vrcholová a střední pozice v 
organizaci, kde jsou 

rozhodujícími prvky objektu 
stroje a suroviny, ale také

lidé

nepřímý na vztahy 
orientovaný typ 

manažera 

Střední a nižší pozice v 
organizaci kde převládají

vztahy mezi lidmi  

Přímý, na vztahy 
orientovaný typ 

manažera 

Vrcholová a střední pozice v 
organizaci, kde jsou 

rozhodujícími prvky objektu 
lidé

Nepřímý, na úkoly 
orientovaný typ 

manažera 

Střední a nižší pozice v 
organizaci se složitými 

materiálními a lidskými toky 

Přímý, na úkoly 
orientovaný typ 

manažera  

Vrcholová a střední pozice v 
organizaci, kde jsou 

rozhodujícími prvky objektu 
stroje a suroviny, ale také

lidé



6. T6. TÉÉMA: MA: 

SomatickSomatickéé vlastnosti subjektvlastnosti subjektůů
managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



6.16.1 VymezenVymezeníí a význam somatických a význam somatických 
vlastnostvlastnostíí

⌦⌦ vymezenvymezeníí somatických vlastnostsomatických vlastnostíí = zdrav= zdravíí
manamanažžera; fyzickera; fyzickéé a psychicka psychickéé zdravzdravíí; fyzick; fyzickéé
zdravzdravíí je dje důůsledek psychicksledek psychickéého zdravho zdravíí; ; 
⌦⌦ význam somatiky pro managery význam somatiky pro managery –– dobrdobréé
zdravzdravíí = vy= vyššíšší výkonnost, lepvýkonnost, lepšíší odolodoláávváánníí
stresovým situacstresovým situacíím; m; 



6.26.2 Stres a jeho dStres a jeho důůsledky na prsledky na prááci manaci manažžéérrůů

podmpodmíínky vzniku stresu nky vzniku stresu 
učení se, termíny, spolupracovníci, 
hodnocení výkonnosti, stabilita zaměstnání, 
profesionální růst, uživatelské požadavky;
stadia stresových situacstadia stresových situacíí
stadium alarmu, stadium rezistence, stadium 
vyčerpání; 
jak odoljak odoláávat stresu vat stresu – 7 metod:



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 1: OdreagovMetoda 1: Odreagováánníí od stresu od stresu –– prvprvíí pomoc pomoc 
ppřři stresu i stresu 
- voda, vzduch, hlas, pláč a smích, ven s tím, 
totální napětí, fyzický pohyb; 
- potlačení příznaků stresové reakce 
(sebeovládání) je nejničivějším výdobytkem 
„civilizovaného chování“. 
- přiměřené odreagování – vůči intenzitě
stresové situace, ne vůči okolí; 



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 2: RelaxaMetoda 2: Relaxaččnníí meditace meditace 
KRÁTKÉ ZOTAVENÍ – strnulý pohled 
zavřít oči chvíli tak vydržet – mentální
přecházení tělem, uvolňovat se – skutečné
zotavení; 
TADY A TEĎ – pozorování přítomného 
okamžiku, předmětu vypuštění všech 
myšlenek z hlavy; 



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 3: Relaxace s koncentracMetoda 3: Relaxace s koncentracíí na dechna dech
- nalezení nejpohodlnější polohy v leže (volné
oblečení, klid, přiměřená teplota); 
- pomalé zavírání očí, pozorování svého dechu, 
s každým výdechem – pocit uvolnění; 
- dech je zpomalený a plytký; 
- tělo – bezvládné, odevzdané; 



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 4: RychlMetoda 4: Rychléé uvolnuvolněěnníí
- poloha ležmo; 
- nádech do břicha a následné zadržení dechu; 
se stále zadrženým dechem zatáhněte silou 
břicho dovnitř a pánev tlačte k podložce; chvíli 
takto vydržte; následně výdech + povolení
všeho napětí; 
- tento cvik opakujte 3x; 



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 5: PostupnMetoda 5: Postupnáá relaxace (relaxace (JacobsonovaJacobsonova) ) 
Svírat pěsti; paže v předpažení; dlaně s 
narovnanými prsty tlačit směrem dolů; napnout 
bicepsy pokrčením paží v lokti; obočí tlačit 
směrem nahoru; svraštit oči; se zavřenýma 
očima otvírat ústa do max. míry; stisknout 
zuby; zvednout ramena; ohýbat záda; nohy 
zvednout do vodorovné polohy a chodidlo 
tlačit směrem k trupu; špičky noh natahovat 
dopředu; 



Metoda 6: PMetoda 6: Pěět Tibet Tibeťťananůů



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

Metoda 7: Metoda 7: ReikiReiki
- podstata tibetského japonského přístupu k 
vysoké výkonnosti založeného na poznání, že 
stavy mysli vytvářejí určité energie; 
- pro vysokou výkonnost, dobré zdraví, je 
důležitá láska, pokoj, soucit, porozumění a 
dobrý duševní stav; 



6.36.3 Metody udrMetody udržžovováánníí a formova formováánníí
somatických vlastnostsomatických vlastnostíí

ŽŽivotosprivotosprááva va 
- dodržování zásad racionální stravy 
- dostatek spánku a času na regeneraci sil 
- dodržování zásad osobní a psycho hygieny
- vhodné životní a pracovní prostředí
- správný pracovní rytmus a režim 
- zbavení se cigaret a nadměrného pití alkoholu 
- aktivní společenský život a mezilidské vztahy 



6.46.4 CharismaCharisma
charisma = schopnost jedince zcharisma = schopnost jedince zíískskáávat si a vat si a 

vvéést skupinu bez formst skupinu bez formáálnlníího mandho mandáátu, jen tu, jen 
vlivem svvlivem svéé osobnosti; osobnosti; 

soubor vlastnostsoubor vlastnostíí uznuznáávaných okolvaných okolíím, na m, na 
zzáákladkladěě kterých se kterých se ččlovlověěk s takovýmito k s takovýmito 
vlastnostmi mvlastnostmi můžůže ste stáát vt vůůdcem, který svým dcem, který svým 
jednjednáánníím ovlivm ovlivňňuje okoluje okolíí; m; můžůže pe půůsobit na lidi sobit na lidi 
tak, tak, žže ochotne ochotněě ppřřijmou myijmou myššlenky, nlenky, náápady a pady a 
nnáázory, kterzory, kteréé jim pjim přředkledklááddáá; ; 

CQ = EQ, AQ, IQ  CQ = EQ, AQ, IQ  -- CHARISMACHARISMA



7. T7. TÉÉMA: MA: 

SpoleSpoleččenskenskáá odpovodpověědnost organizacdnost organizacíí
(Corporate (Corporate SocialSocial ResponsibilityResponsibility))

Janka LadovJanka Ladováá



7.17.1 Historie spoleHistorie společčenskenskéé odpovodpověědnosti dnosti 

organizacorganizacíí

utopie utopie –– R. R. OwenOwen, vyko, vykořřisisťťovováánníí –– K. MarxK. Marx

prvnprvníí realita realita –– T. BaT. Baťťa a 

Kultura dKultura dáávváánníí (r. 1991 (r. 1991 -- ChCh. . LubichovejLubichovej) ) 

EnronEnron, , WorldcomWorldcom, , ParmalatParmalat

EU 2002 EU 2002 –– dokument o CSRdokument o CSR



7.27.2 PPřříístupy vyustupy využžíívanvanéé ppřři vymezeni vymezeníí a a 

uplatuplatňňovováánníí CSRCSR

RRůůznznéé ppřříístupy k vymezovstupy k vymezováánníí

CSR a tripleCSR a triple--bottombottom--line; profit, line; profit, peoplepeople, , 
planet planet 



7.27.2 PPřříístupy vyustupy využžíívanvanéé ppřři vymezeni vymezeníí a uplata uplatňňovováánníí
CSR CSR 

ekonomickekonomickáá charakteristikacharakteristika –– principy dobrprincipy dobréého ho 
řříízenzeníí firmy, odmfirmy, odmíítnuttnutíí korupce, transparentnost, korupce, transparentnost, 
ochrana duochrana dušševnevníího vlastnictvho vlastnictvíí, vztahy s investory; , vztahy s investory; 

socisociáálnlníí charakteristikacharakteristika –– filantropie, rovnost filantropie, rovnost žžen en 
a mua mužůžů, odm, odmííttáánníí dděětsktskéé prprááce, lidskce, lidskáá prprááva; va; 

environmentenvironmentáálnlníí charakteristikacharakteristika –– ekologickekologickáá
výroba, ochrana pvýroba, ochrana přříírodnrodníích zdrojch zdrojůů, investice do , investice do 
ekologických technologiekologických technologiíí; ; 



8. T8. TÉÉMA: MA: 

OsobnOsobníí management: management: 
Self a Time managementSelf a Time management

Janka LadovJanka Ladováá



8.18.1 Podstata, význam a vymezenPodstata, význam a vymezeníí osobnosobníího ho 
managementumanagementu

Sebeřízení = proces sestavující se z aktivit a činností, 
prostřednictvím kterých si každý pracovník (člověk) 
stanovuje svoje pracovní a osobní cíle, plánuje a 
organizuje jejich plnění a hodnotí jejich 
dosahování; 

Význam S-M: 
1. Stanovování cílů pro jednotlivé etapy pracovního i 

osobního života. 
2. Organizování naplňování stanovených cílů. 
3. Sebehodnocení, čeho člověk dosáhl, kde postupoval 

správně, špatně + hodnocení pro další etapy života. 



8.38.3 Sebeakceptace v osobnSebeakceptace v osobníím managementum managementu

VlastnVlastníí rereáálny sebeobraz:lny sebeobraz:
* v rovin* v roviněě psychickpsychickéé
* v rovin* v roviněě socisociáálnlníí

ChtChtěěný (idealizovaný) sebeobraz:ný (idealizovaný) sebeobraz:
* v rovin* v roviněě psychickpsychickéé
* v rovin* v roviněě socisociáálnlníí



8.48.4 Funkce sebeuplatFunkce sebeuplatňňovováánníí v osobnv osobníím m 
managementumanagementu

Funkce sebeplFunkce sebepláánovnováánníí = schopnost = schopnost žžíít t 
podle vlastnpodle vlastníích pch přředstav; edstav; 

Funkce sebeorganizovFunkce sebeorganizováánníí = realizace, = realizace, 
implementace cimplementace cííllůů do vlastndo vlastníích plch pláánnůů; ; 

Funkce sebekontroly = sprFunkce sebekontroly = spráávnost a vnost a 
rereáálnost clnost cííllůů; ; 



8.58.5 RozvojovRozvojováá funkce osobnfunkce osobníího ho 

managementumanagementu

Samostudium Samostudium 

SamotrSamotréénink nink 

SebevýchovaSebevýchova



8.68.6 Podstata a význam TIME Podstata a význam TIME 

MANAGEMENTUMANAGEMENTU

MoMožžno no ččas as řříídit? dit? –– NE NE 

Time management = Time management = řříízenzeníí vyuvyužžíívváánníí ččasu  asu  



8.78.7 ProblProbléémy vyumy využžíívváánníí ččasuasu

absence pabsence přříípravy na den pravy na den 

neschopnost delegovat neschopnost delegovat 

neschopnost sprneschopnost spráávnvněě vvéést rozhovor st rozhovor 

nedostatek nedostatek sebedisciplsebedisciplíínyny

nekoncepnekoncepččnost v nost v řříízenzeníí

a dala dalšíší



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
ParetovoParetovo pravidlo pravidlo 
Pohled z helikoptPohled z helikoptééry ry 
EisenhowerovEisenhowerov princip princip 
Priority ABC Priority ABC 
SlonSloníí technika technika 
DelegovDelegováánníí úúkolkolůů
PlPláánovacnovacíí zzááznamnznamnííky a softwarovky a softwarovéé
systsystéémy my 
Generace Time ManagementuGenerace Time Managementu



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
ParetovoParetovo pravidlo pravidlo 



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Pohled z helikoptPohled z helikoptééry ry 

RozdRozděělenleníí ččinnostinnostíí na 6 na 6 úúrovnrovníí: : 
ÚÚ1 1 –– ččinnosti jsou vykoninnosti jsou vykonáávváány operativnny operativněě
ÚÚ2 2 –– co je tco je třřeba udeba uděělat hned, srovnlat hned, srovnáávváánníí priorit  priorit  
ÚÚ3 3 –– co je potco je potřřebnebnéé ududěělat v nlat v náásledujsledujííccíích ch 

hodinhodinááchch
ÚÚ4 4 –– co je potco je potřřebnebnéé vykonat v nejblivykonat v nejbližžšíších dnech ch dnech 
ÚÚ5 5 –– co se mco se máá ududěělat v nlat v náásledujsledujííccíích mch měěssííccíích ch 
ÚÚ6 6 –– co je co je žžáádoucdoucíí dosdosááhnout jako prvek hnout jako prvek šširiršíšího ho 

okolokolíí



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
EisenhowerovEisenhowerov princip princip 

1.naléhavé a důležité úlohy
2.naléhavé a méně

významné úlohy
3.méně naléhavé a důležité

úlohy
4.méně naléhavé a méně

důležité úlohy



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Priority ABC Priority ABC 
výsledky  => 65%                                     20%    15%

činnost => 15%    20%                                       65%



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
SlonSloníí technika technika 

• používá se při 
rozsáhlých úlohách 
• „jestli je třeba 
zkonzumovat slona, nedá
se to uskutečnit najednou, 
ale v pravidelných 
dávkách ☺



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
DelegovDelegováánníí úúkolkolůů

• každá úloha by měla být vybavovaná nejníže 
postavených pracovním místem, které má ještě dost 
potřebných odborných kompetencí k vybavení této 
úlohy 
• široko založené delegování úloh a reprezentační
povinnosti 
• využívání moderních plánovacích a kontrolních 
nástrojů
• obsazení pracovních míst iniciativními a odborně
schopnými pracovníky  



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
PlPláánovacnovacíí zzááznamnznamnííky a softwarovky a softwarovéé
systsystéémy my 

-- obsahujobsahujíí ppřřehled o ehled o úúkolech a termkolech a termíínech, dennnech, denníí
plpláány prny prááce, adresce, adresáářř, z, zááznamnznamníík rk růůzných inspiraczných inspiracíí a a 
informacinformacíí; ; 
-- SystSystéém ADK m ADK –– 5 5 ččááststíí: : 

1. 1. ččáást urst urččena na plena na pláánovnováánníí ččasu; asu; 
2. 2. ččáást urst urččena pro plena pro pláánovacnovacíí ččinnosti; innosti; 
3. 3. ččáást urst urččena na stanovovena na stanovováánníí zzáájmových oblastjmových oblastíí
a ca cííllůů; ; 
4. 4. ččáást urst urččena na zena na zááznam kontaktznam kontaktůů; ; 
5. 5. ččáást urst urččena na zena na zááznam poznznam poznáámek; mek; 



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

PrvnPrvníí generace = zgenerace = záápisnpisnííky ky 
-- ZaklZaklááddáá se na zse na záápisnpisnííccíích (jednoduchých ch (jednoduchých 
poznpoznáámkových blocmkových blocíích) ch) 
-- ZapisujZapisujíí se termse termííny urny urččitých zitých záávazkvazkůů
(jedn(jednáánníí, atd.) , atd.) 
-- nesplnnesplněěnnéé povinnosti se ppovinnosti se přřepepíšííší do do 
nnáásledujsledujííccíího dne; ho dne; 



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

Přednosti:
– schopnost

přizpůsobit se
– nepřeplánovaný čas
– méně stresu

Slabiny:
– věci selhávají. 
– zapomíná se na 

sliby, trpí vztahy
– „nejdůležitější“ je 

to, co podle plánu 
následuje



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

DruhDruháá generace = kalendgenerace = kalendáářře e 
-- zalozaložžena na kalendena na kalendáářříích ch 
-- ccíílem je výkonnost, osobnlem je výkonnost, osobníí odpovodpověědnost, dnost, 
stanovenstanoveníí si csi cííllůů, pl, pláánovnováánníí, ur, urččeneníí si si 
budoucbudoucíích ch ččinnostinnostíí a aktivit a aktivit 
-- manamanažžéér si plr si pláánuje svoje aktivity, nuje svoje aktivity, 
zaznamenzaznamenáávváá povinnosti, dpovinnosti, dáávváá termtermííny, znany, značčíí, , 
kde se budou konat obchodnkde se budou konat obchodníí jednjednáánníí



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

Přednosti:
– zaznamenávání si 

povinností
– více uskutečnitelné

aktivity
– efektivní jednání a 

vystoupení –
příprava; 

Slabiny:
– vede k preferenci 
časového programu

– na člověka se dívá
jako na prostředek k 
cíli  

– nejdůležitější je to, co 
následuje dle plánu 



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

TTřřetetíí generace = plgenerace = pláánovnováánníí, priority, kontrola , priority, kontrola 
-- subjekty managementu trsubjekty managementu tráávvíí ččas plas pláánovnováánníím m 
a ura urččeneníím si priorit m si priorit 
-- vychvycháázejzejíí z dlouhodobých, stz dlouhodobých, střřednedněědobých a dobých a 
krkráátkodobých ctkodobých cííllůů
-- stanovujstanovujíí si priority na kasi priority na kažždý den  dý den  
-- existuje existuje šširokirokáá šškkáála zla zááznamnznamnííkkůů a a 
plpláánovacnovacíích kalendch kalendáářůřů



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

Přednosti:
– odpovědnost za 

výsledky 
– zvyšuje osobní

produktivitu pomocí
denních plánů

– zvyšuje výkonnost
– přináší do života 

pořádek    

Slabiny:
– je nevyužita síla 

představ 
– absence „krizového 

managementu“
– pocity viny 
– méně pružnosti a 

spontánnosti 



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

ČČtvrttvrtáá generace = principy a paradigmata generace = principy a paradigmata 
-- podrobnpodrobněě analyzovanalyzováána S. R. na S. R. CoveymCoveym
-- preference lidpreference lidíí ppřřed ed ččasovým plasovým pláánem nem 
-- prprááce s pokojem, vyrovnanostce s pokojem, vyrovnanostíí a radosta radostíí
-- rozdrozděělenleníí jednotlivých aktivit do jednotlivých aktivit do 
„„kvadrantkvadrantůů““



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

1. důležité a naléhavé
aktivity 
- krize 
- naléhavé problémy 
- termínované úlohy   

3. nedůležité a naléhavé
aktivity
- vyrušování, telefony 
- některé porady 
- část pošty    

2. důležité, ale nenaléhavé
aktivity 
- příprava 
- prevence 
- plánovaní

4. nedůležité a nenaléhavé
aktivity 
- maličkosti 
- zbytečná pošta 
- únikové aktivity    



8.88.8 Techniky time managementuTechniky time managementu
Generace Time Managementu Generace Time Managementu 

D
maličkosti, 

zbytečná pošta, 
plýtvání časem...

ZAPOMEZAPOMEŇŇ

C
vyrušování, 

některé telefony, 
pošta a porady...

DELEGUJDELEGUJ

Nedůležité

B
prevence, 

plánování...

NAPLNAPLÁÁNUJNUJ

A
krize, naléhavé

problémy...

UDUDĚĚLEJLEJ
TEJTEJĎĎ

Důležité

NenaléhavéNaléhavé



8.98.9 Principy efektivnPrincipy efektivníího vyuho využžíívváánníí ččasuasu

PPřřehled aktivit a urehled aktivit a urččeneníí jejich priorit jejich priorit 

PlPláán sestavovat na týden n sestavovat na týden 

Rezervy v dennRezervy v denníím plm pláánu nu 

Do plDo pláánu nnu něěco pro zco pro záábavu bavu 

Vyhodnotit den a pochvVyhodnotit den a pochváálit se lit se 

a dala dalšíší



8.108.10 Struktura aktivit manaStruktura aktivit manažžééra pro ra pro 

sledovsledováánníí efektivnosti vyuefektivnosti využžititíí ččasuasu
vzdvzděělláávváánníí –– 25% 25% ččasu asu 
plpláánovacnovacíí aktivity aktivity –– 25% 25% ččasu asu 
organizaorganizaččnníí aktivity aktivity –– 20% 20% ččasu asu 
hodnothodnotííccíí aktivity aktivity –– 15% 15% ččasu asu 
sluslužžebnebníí cesty a schcesty a schůůze ze –– 10% 10% ččasu asu 
oddech a relax oddech a relax –– 5% 5% ččasu asu 



9. T9. TÉÉMA: MA: 

Management týmuManagement týmu

Janka LadovJanka Ladováá



9.19.1 Podstata a význam týmovPodstata a význam týmovéé prpráácece

vymezenvymezeníí týmu a týmovtýmu a týmovéé prprááce ce 

-- 70. roky minul70. roky minuléého stoletho stoletíí –– internacionalizace; internacionalizace; 

-- tým = tvotým = tvořřen se zen se záámměěrem rem řřeeššit urit urččitý sloitý složžititěějjšíší
projekt, projekt, úúkol nebo problkol nebo probléém, 3 m, 3 –– 8 8 ččlenlenůů; ; 

-- kompetentnosti kompetentnosti ččlenlenůů –– osobnostosobnostíí vlastnosti, vlastnosti, 
odbornodbornéé vvěědomosti, profesiondomosti, profesionáálnlníí dovednosti; dovednosti; 

-- poslposláánníí týmu: pracovat a fungovat jako týmu: pracovat a fungovat jako 
spolespoleččnnáá jednotka + seberealizace jednotka + seberealizace ččlenlenůů; ; 



9.19.1 Podstata a význam týmovPodstata a význam týmovéé prpráácece

význam týmovvýznam týmovéé prprááce v souce v souččasných asných 

podmpodmíínknkááchch

-- socisociáálnlníí rráámec; mec; 

-- plnplněěnníí pracovnpracovníích ch úúkolkolůů; ; 

-- socisociáálnlníí faktor faktor –– mezilidskmezilidskéé vztahy; vztahy; 



9.29.2 Principy prPrincipy prááce týmuce týmu

jasný cjasný cííl; l; 

aktivity zamaktivity zaměřěřeny na výsledek; eny na výsledek; 

dopldoplňňujujííccíí se kompetentnost se kompetentnost ččlenlenůů; ; 

spolespoleččný zný záávazek; vazek; 

atmosfatmosfééra spoluprra spoluprááce a tvoce a tvořřivosti; ivosti; 

vnvněějjšíší podpora a uznpodpora a uznáánníí; ; 

odpovodpověědnost; dnost; 

ddůůvvěěryhodnost; ryhodnost; 

úúččinninnáá komunikace a motivace; komunikace a motivace; 



9.29.2 Principy prPrincipy prááce týmu ce týmu –– tým vs. skupinatým vs. skupina

týmtým = spolupat= spolupatřřiiččnost; oddnost; oddáánníí ccííli, který sami li, který sami 
vytvovytvořřili; ili; úúspspěěch = talent kach = talent kažžddéého ho ččlena; atmosflena; atmosfééra ra 
ddůůvvěěry; otevry; otevřřenenáá a poctiva poctiváá komunikace; podpora komunikace; podpora 
ččlenlenůů; ; 

skupinaskupina = seskupeni z administrativn= seskupeni z administrativníích pch přřííččin; in; 
boje o pozice; nepodboje o pozice; nepodíílejlejíí se na plse na pláánovnováánníí ccííllůů; ; 
nednedůůvvěěra; neporozumra; neporozuměěnníí; neefektivn; neefektivníí vyuvyužžititíí prprááce; ce; 



9.39.3 Tvorba týmuTvorba týmu
slosložžitý manaitý manažžerský erský úúkol kol 
statusstatus = význam pozice, kterou = význam pozice, kterou ččlovlověěk v k v 

týmu zaujtýmu zaujíímmáá; ; 
status status ččlenlenůů týmutýmu je dje dáán jeho slon jeho složženeníím, m, 

zamzaměřěřeneníím, osobnostnm, osobnostníími charakteristikami mi charakteristikami 
kakažžddéého ho ččlena, schopnostmi, postoji, projevy lena, schopnostmi, postoji, projevy 
chovchováánníí jednotlivce, chovjednotlivce, chováánníí se v rse v ráámci mci 
mezilidských vztahmezilidských vztahůů; ; 

procesy probprocesy probííhajhajííccíí v týmech = týmovv týmech = týmováá
dynamika; dynamika; 



9.39.3 Tvorba týmuTvorba týmu
fenomfenoméény týmovny týmovéé dynamiky: dynamiky: 

fenomfenoméén skupinovn skupinovéého tlakuho tlaku = fenom= fenoméén n 
konformizmu = schopnost pracovnkonformizmu = schopnost pracovnííka podka podřříídit se dit se 
týmu; týmu; 
vnvněějjšíší konformita konformita vnitvnitřřnníí konformita konformita 
konformita naruby; konformita naruby; 

fenomfenoméén skupinovn skupinovéé soudrsoudržžnostinosti = formov= formováánníí
vazeb v týmu = interpersonvazeb v týmu = interpersonáálnlníí vztahy mezi vztahy mezi 
ččleny = konsenzus = vznik shodných orientacleny = konsenzus = vznik shodných orientacíí
ččlenlenůů týmu ve vztahu k urtýmu ve vztahu k urččitým významným itým významným 
hodnothodnotáám;  m;  



9.39.3 Tvorba týmuTvorba týmu
8 8 BelbinovýchBelbinových rolrolíí –– inovinováátortor, tv, tvůůrce, rce, 

pozorovatel, vyhledpozorovatel, vyhledáávavačč zdrojzdrojůů, realiz, realizáátor, tor, 
dokondokonččovatel, stmelovaovatel, stmelovačč, koordin, koordináátor; tor; 

VytvVytváářřeneníí týmu: týmu: 
popožžadavky na adavky na ččleny týmu; leny týmu; 
infoinfo o potencio potenciáálnlníích ch ččlenech týmu; lenech týmu; 
doplndoplněěnníí infoinfo o potencio potenciáálnlníích ch ččlenech; lenech; 
vyhodnocenvyhodnoceníí infoinfo; ; 
rozhodnutrozhodnutíí o po přřijetijetíí ččlena; lena; 

Adaptace na prAdaptace na prááci ci 



9.49.4 Principy vedenPrincipy vedeníí týmtýmůů
princip souladu cprincip souladu cííllůů; ; 
princip motivace; princip motivace; 
princip vprincip vůůdcovstvdcovstvíí; ; 
princip jasnprincip jasnéé komunikace; komunikace; 
princip komunikace integrity; princip komunikace integrity; 
princip podpprincip podpůůrnrnéého pouho použžititíí neformneformáálnlníí

organizace; organizace; 



9.49.4 Metody vedenMetody vedeníí týmtýmůů
donucovdonucováánníí
ppřřikazovikazováánníí
pracovnpracovníí nnááplplňň
motivovmotivováánníí
koukouččovováánníí
poradenstvporadenstvíí a konzultacea konzultace
potpotřřeba vykonat eba vykonat úúkol kol 
mentoringmentoring (veden(vedeníí novnověě ppřřijatijatéé pracovnpracovnííky)ky)



9.49.4 Styly vedenStyly vedeníí týmtýmůů
vedoucvedoucíí vyuvyužžíívajvajííccíí autoritativnautoritativníí styl styl 

vedenvedeníí; ; 
vedoucvedoucíí preferujpreferujííccíí demokrtickýdemokrtický styl styl 

vedenvedeníí; ; 
vedoucvedoucíí opopíírajrajííccíí se o liberse o liberáálnlníí styl vedenstyl vedeníí

týmu; týmu; 
laissezlaissez--fairefaire styl vedenstyl vedeníí týmu; týmu; 



9.49.4 Desatero Desatero úúspspěěššnnéého týmu ho týmu 
1.1. MMáá srozumitelnsrozumitelnéé ccííle, se kterými se le, se kterými se 
ččlenovlenovéé týmu identifikujtýmu identifikujíí a ktera kteréé dokdokáážžíí
motivovat. motivovat. 

2.2. MMáá ppřřimiměřěřenou velikost. enou velikost. 
3.3. ČČlenovlenovéé týmu majtýmu majíí zodpovzodpověědndněě rozdrozděělenlenéé

role. role. 
4.4. ČČinnost týmu je koordinovaninnost týmu je koordinovanáá uznuznáávanou vanou 

vvůůdcovskou osobnostdcovskou osobnostíí. . 
5.5. ČČlenovlenovéé týmu spoletýmu společčnněě pravidelnpravidelněě, , 

otevotevřřeneněě a pa přříímo komunikujmo komunikujíí. . 



9.49.4 Desatero Desatero úúspspěěššnnéého týmu ho týmu 
6.6. Mezi Mezi ččleny týmu panuje dleny týmu panuje důůvvěěra a jistota ra a jistota 

vzvzáájemnjemnéé podpory. podpory. 
7.7. ČČlenovlenovéé týmu majtýmu majíí schopnost kritickschopnost kritickéého ho 

uvauvažžovováánníí a spolea společčnnéého pouho pouččeneníí se z se z 
vlastnvlastníích chyb. ch chyb. 

8.8. ČČlenovlenovéé týmu umtýmu umíí registrovat a vyuregistrovat a využžíívat vat 
svoje svoje úúspspěěchy a spolechy a společčnněě se z nich tse z nich těěššit. it. 

9.9. Tým mTým máá dobrou schopnost rozddobrou schopnost rozděělit lit 
pozornost ppozornost přři dosahovi dosahováánníí výsledku. výsledku. 

10.10. Tým dosahuje dobrTým dosahuje dobréé výsledky. výsledky. 



9.59.5 Porady týmPorady týmůů
vymezenvymezeníí porady = setkporady = setkáánníí vvííce lidce lidíí

organizovanorganizovanéé na vyna vyřřeeššeneníí ppřředem uredem urččenenéého ho 
ccííle. le. 

poslposláánníí porady:porady:
informovat informovat úúččastnastnííky o potky o potřřebných ebných 
skuteskuteččnostechnostech
diskutovat probldiskutovat probléémy a pmy a přřijmout zijmout záávvěěryry
ulouložžit novit novéé úúkolykoly
řřeeššit vit vššechny pechny přředchedcháázejzejííccíí ototáázkyzky



9.59.5 ProblProbléémy pmy přři organizovi organizováánníí porad porad 

neexistuje program neexistuje program 

ččastastéé porady porady 

konkonáánníí porady i kdyporady i kdyžž nenneníí co co řřeeššit it 

neurneurččeneníí ččasu na dasu na déélku porady lku porady 

ppřříílilišš rozsrozsááhlý program hlý program 

nepnepřřijetijetíí zzáávvěěrrůů

diskutujdiskutujíí jen njen něěktekteřříí



9.69.6 Pravidla vedenPravidla vedeníí porad porad 

ururččeneníí mmíísta a sta a ččasu asu 
ururččeneníí programu a programu a úúččastnastnííkkůů
kontrola kontrola úúkolkolůů
ururččeneníí priorit na poradpriorit na poraděě
vvččasnasnáá ppřřííprava a doruprava a doruččeneníí materimateriáállůů
efektivnefektivníí vedenvedeníí
ppřřijetijetíí zzáávvěěrrůů; a dal; a dalšíší



9.69.6 Desatero Desatero úúspspěěššnnéého týmu ho týmu 
1. Motiva1. Motivaččnníí ccíílele
2. P2. Přřimiměřěřenenáá velikostvelikost
3. Rozd3. Rozděělenleníí rolrolíí
4. Efektivn4. Efektivníí vedenvedeníí
5. 5. ÚÚččinninnáá komunikacekomunikace
6. Vz6. Vzáájemnjemnáá ddůůvvěěra a podporara a podpora
7. Tvo7. Tvořřivivéé mymyššlenleníí
8. Registrace 8. Registrace úúspspěěchchůů
9. Schopnost zdokonalovat se 9. Schopnost zdokonalovat se 
10. Schopnost zvy10. Schopnost zvyššovat výkonnost ovat výkonnost 



10. T10. TÉÉMA: MA: 

Motivace v managementuMotivace v managementu

Janka LadovJanka Ladováá



10.110.1 VymezenVymezeníí, význam a druhy motivace v , význam a druhy motivace v 
managementumanagementu

vymezenvymezeníí motivace = motivace = „„movaremovare““ = hýbat se, = hýbat se, 
pohybovat se = aktivita, urpohybovat se = aktivita, urččititéé chovchováánníí ččlovlověěka = ka = 
„„vnitvnitřřnníí napnapěěttí“í“, , „„vnitvnitřřnníí nutknutkáánní“í“; ; 

motivamotivaččnníí profil profil –– vnvněějjšíší a vnita vnitřřnníí motivy v motivy v 
rovnovrovnovááze = ze = ččlovlověěk je nejvk je nejvííce motivovce motivováán; n; 

význam motivace: význam motivace: 
POTPOTŘŘEBA EBA –– CCÍÍL L -- KONKONÁÁNNÍÍ



10.110.1 Charakteristika druhCharakteristika druhůů motivacemotivace
A.A. VnitVnitřřnníí motivacemotivace

VnVněějjšíší motivace (stimulace)motivace (stimulace)
B. PozitivnB. Pozitivníí motivacemotivace

NegativnNegativníí motivacemotivace
(n(náátlak, hrozba), manipulacetlak, hrozba), manipulace

C. HmotnC. Hmotnáá motivacemotivace
NehmotnNehmotnáá motivacemotivace



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
Maslowova hierarchie potMaslowova hierarchie potřřeb eb 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
Herzbergova teorie  Herzbergova teorie  

a)a) SatisfaktorySatisfaktory (motiv(motiváátory) tory) –– vyvolvyvoláávajvajíí
uspokojenuspokojeníí a vztahuja vztahujíí se k obsahu prse k obsahu prááce; ce; 

b)b) HygienickHygienickéé faktoryfaktory –– jejich uspokojovjejich uspokojováánníí
nepnepůůsobsobíí motivamotivaččnněě, mohou p, mohou přřininášášet i et i 
neuspokojenneuspokojeníí; ; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
AlderferovaAlderferova teorie ERG   teorie ERG   

a)a) PotPotřřeby existeneby existenččnníí (E) (E) = fyziologick= fyziologickéé
potpotřřeby, poteby, potřřeby bezpeeby bezpeččíí; ; 

b)b) PotPotřřeby harmonických socieby harmonických sociáálnlníích vztahch vztahůů
(R) (R) = soci= sociáálnlníí potpotřřeby, poteby, potřřeby uzneby uznáánníí; ; 

c)c) PotPotřřeby reby růůstustu (G)(G) = pot= potřřeby eby 
seberealizace; seberealizace; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
McClellandovaMcClellandova teorie    teorie    

a)a) PotPotřřeby mocieby moci = vlastn= vlastníí ssííly + sly + sííly ly 
spolupracovnspolupracovnííkkůů; zam; zaměřěřeneníí se na pse na přříínos; nos; 

b)b) PotPotřřeby obleby oblííbenostibenosti = dobr= dobréé vztahy v vztahy v 
kolektivu; kolektivu; 

c)c) PotPotřřeby eby úúspspěěchuchu = p= přřijijíímmáánníí slosložžititěějjšíších ch 
úúkolkolůů, oce, oceňňovováánníí sebe samsebe saméého; ho; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
McGregorovaMcGregorova teorie     teorie     

a)a) XX = pr= průůmměěrný rný ččlovlověěk nerad pracuje; k nerad pracuje; 
hrozba; hrozba; ččlovlověěk X chce být direktivnk X chce být direktivněě
veden; veden; 

b)b) YY = pr= prááce = pce = přřirozenirozenáá sousouččáást st žživota ivota 
ččlovlověěka; sebekka; sebekáázezeňň; vyhled; vyhledáávváánníí
odpovodpověědnosti; tvodnosti; tvořřivý pivý přříístup k stup k řřeeššeneníí
problprobléémmůů v organizaci; v organizaci; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
OuchihoOuchiho teorie Z teorie Z 

-- JaponskJaponskéé zkuzkuššenosti enosti 
-- uspokojenuspokojeníí pracovnpracovnííkkůů na rna růůzných zných úúrovnrovníích; ch; 
-- nejninejnižžšíší úúroveroveňň = jistota celo= jistota celožživotnivotníího ho 
zamzaměěstnstnáánníí; ; 
-- ststřřednedníí úúroveroveňň = soci= sociáálnlníí jistoty i ve jistoty i ve 
volnvolnéém m ččase; ase; 
-- nejvynejvyššíšší úúroveroveňň = p= přřebebíírráánníí zodpovzodpověědnosti dnosti 
+ + úúččast na rozhodovast na rozhodováánníí; ; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
AdamsovaAdamsova teorie spravedlivosti  teorie spravedlivosti  

Pocit spravedlivosti:Pocit spravedlivosti:

OsobnOsobníí ohodnocenohodnoceníí HodnocenHodnoceníí
porovnporovnáávanvanééhoho

══
OsobnOsobníí vynalovynaložženenéé úúsilsilíí VynaloVynaložženenéé úúsilsilíí

porovnporovnáávanvanééhoho



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
Teorie oTeorie oččekekáávváánníí

-- motivace zmotivace záávisvisíí na tom, jak silnna tom, jak silněě chce chce 
ččlovlověěk dosk dosááhnout chnout cííl; l; 
-- zvazvažžuje se uje se úúspspěěch, který dosch, který dosááhne, i nhne, i náámahu, mahu, 
kterou vynaklkterou vynaklááddáá;    ;    



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
JOB ENRICHMENT JOB ENRICHMENT 

-- kakažždý pracovndý pracovníík = malý manak = malý manažžer er 
-- delegovdelegováánníí pravomocpravomocíí a zodpova zodpověědnostdnostíí
pracovnpracovnííkkůům; m; 
-- vytvvytváářřeneníí prostoru k samostatnprostoru k samostatnéému jednmu jednáánníí; ; 
-- rozpoznrozpoznáánníí lidlidíí s manas manažžerskými erskými 
schopnostmi; schopnostmi; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
JOB ENLARGEMENT JOB ENLARGEMENT 

-- rozrozššiiřřovováánníí pracovnpracovníí zpzpůůsobilosti; sobilosti; 
-- odpovodpovíídajdajííccíí pracovnpracovníí výkon = výkon = dudušševnevnáá i i 
fyzickfyzickáá kondice; kondice; 
-- poupoužžititíí ppřři rutinni rutinníí prprááci (prci (prááce u pce u páásu); su); 
-- rozrozššiiřřovováánníí kvalifikace = ne jedna pracovnkvalifikace = ne jedna pracovníí
ččinnost, ale dvinnost, ale dvěě; ; 



10.210.2 MotivaMotivaččnníí teorie teorie 
JOB ROTATION JOB ROTATION 

-- obmobměěna (rotace) na pracovnna (rotace) na pracovníích  mch  míístech, stech, 
funkcfunkcíích; ch; 
-- horizonthorizontáálnlníí rotacerotace

marketing marketing technologie výroby; technologie výroby; 
-- vertikvertikáálnlníí rotacerotace

vyvyššíšší pracovnpracovníí pozice pozice ninižžšíší pracovnpracovníí
pozice; pozice; 



10.310.3 HmotnHmotnáá motivace  motivace  
mzda a osobnmzda a osobnéé ohodnocenohodnoceníí
ppůůjjččky a ky a úúhrada hrada úúrokrokůů
odmodměěny a cny a cíílovlovéé prpréémiemie
úúhrada hrada žživotnivotníího pojiho pojiššttěěnníí
zamzaměěstnaneckstnaneckéé akcieakcie
sluslužžebnebníí auto a telefonauto a telefon
13. a 14. plat13. a 14. plat
a dala dalšíší



10.410.4 NehmotnNehmotnáá motivace  motivace  
dobrdobréé pracovnpracovníí vztahyvztahy
klouzavklouzaváá pracovnpracovníí dobadoba
ududěělovlováánníí pochval a uznanpochval a uznaníí
projevovprojevováánníí ddůůvvěěryry
vhodnvhodnáá lokalitalokalita
image a goodwill organizaceimage a goodwill organizace
momožžnost zvynost zvyššovováánníí kvalifikacekvalifikace
a dala dalšíší



11. T11. TÉÉMA: MA: 

KomunikaKomunikaččnníí zruzruččnosti subjektnosti subjektůů
managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



11.111.1 VymezenVymezeníí komunikace a jejkomunikace a jejíí úúlohylohy
KOMUNIKACE KOMUNIKACE –– odevzdodevzdáánníí oznoznáámenmeníí
mezi dvmezi dvěěma subjekty ma subjekty 
KOMUNIKACE KOMUNIKACE –– vztah vztah 

KomunikovanKomunikovanéé oznoznáámenmeníí –– aktivitaaktivita
ÚÚKOLY:KOLY:
-- spolehlivostspolehlivost
-- efektivnost efektivnost 



11.211.2 Význam, rizika, druhy komunikaceVýznam, rizika, druhy komunikace
VÝZNAM:VÝZNAM:
-- komunikace = nejdkomunikace = nejdůůleležžititěějjšíší manamanažžéérskrskáá

zruzruččnostnost
-- K K –– K K –– KK
-- výmvýměěna pna přřííslibslibůů –– řříízenzeníí
RIZIKA: RIZIKA: 
ddůůvvěěryhodnost; srozumitelnost; podvodyryhodnost; srozumitelnost; podvody
DRUHY:DRUHY:
slovnslovníí (verb(verbáálnlníí); zrakov); zrakováá (vizu(vizuáálnlníí); ); 
hlasovhlasováá (vok(vokáálnlníí))



11.311.3 SlovnSlovníí komunikace a faktory, kterkomunikace a faktory, kteréé
ovlivovlivňňujujíí jejjejíí prprůůbběěh h 

AKTIVNAKTIVNÍÍ FORMY:FORMY:
-- mluvenmluveníí, vystupov, vystupováánníí -- psanpsaníí

PASIVNPASIVNÍÍ FORMY:FORMY:
* naslouch* nasloucháánníí * * ččtenteníí

OVLIVOVLIVŇŇUJUJÍÍCCÍÍ FAKTORY:FAKTORY:
vvěědomosti, kultura, status, postoje, emoce, praxedomosti, kultura, status, postoje, emoce, praxe

DALDALŠÍŠÍ: : 
stres, zaujatost, nedstres, zaujatost, nedůůvvěěra, nezra, nezáájem, nevhodnjem, nevhodnéé
prostprostřřededíí a a ččasas



11.411.4 PPřřííleležžitosti, druhy, problitosti, druhy, probléémy a principy my a principy 
vystupovvystupováánníí

PPŘŘÍÍLELEŽŽITOSTI:ITOSTI:
rokovrokováánníí, rozhovory, týmov, rozhovory, týmováá prprááce, konkurzy, konference, ce, konkurzy, konference, 
telefonovtelefonováánníí, sch, schůůze; pracovnze; pracovníí a jina jinéé ppřřestestáávky, atd.vky, atd.

DRUHY: DRUHY: monolog, dialog, diskuzemonolog, dialog, diskuze
-- dva dva úúččastnastnííci, malci, maláá a velka velkáá skupinaskupina

PROBLPROBLÉÉMY:MY:
nepnepřřemyemyššlenostlenost, tempo , tempo řřeečči, poui, použžíívváánníí nevhodných (ciznevhodných (cizíích) ch) 
slov, nervozitaslov, nervozita

PRINCIPY: PRINCIPY: ppřřííprava, vhodnprava, vhodnéé argumenty, slyargumenty, slyššitelnost, itelnost, 
empatie, pempatie, přřirozenost, dodrirozenost, dodržžovováánníí ččasu, optimizmus, na konci asu, optimizmus, na konci 
sebehodnocensebehodnoceníí



11.511.5 Principy efektivnPrincipy efektivníího rozhovoru ho rozhovoru 
ReceptivnReceptivníí zruzruččnosti:nosti:
pozorovpozorováánníí, empatie (vc, empatie (vcííttěěnníí), naslouch), nasloucháánníí

ExpresExpresíívnvníí zruzruččnosti:nosti:
kladenkladeníí ototáázek; vyjzek; vyjááddřřeneníí (opis) obsahu; (opis) obsahu; 
ppřřijijíímmáánníí zzáávvěěrrůů

POSTUP: pPOSTUP: přřííprava, zaprava, začčáátek, argumentace, tek, argumentace, 
navrhovnavrhováánníí, vyjedn, vyjednáávváánníí, z, záávvěěrr



11.611.6 Principy efektivnPrincipy efektivníího projevu (referho projevu (referáátu) tu) 
PPřřííprava:prava:
kdo jsou kdo jsou úúččastnastnííci, shromci, shromáážždděěnníí mymyššlenek, vlastnlenek, vlastníí ppřřííprava,prava,

referreferáátu, nazpamtu, nazpaměťěť: : úúvod vod –– zzáávvěěr; r; 
ččas, slyas, slyššitelnost, viditelnostitelnost, viditelnost

Prezentace:Prezentace:
-- nadvnadváázzáánníí kontaktukontaktu -- udrudržženeníí pozornostipozornosti

-- struktura a cstruktura a cííll -- humorhumor
-- ototáázkyzky

VyhodnocenVyhodnoceníí



11.711.7 Druhy pracovnDruhy pracovníích dokumentch dokumentůů
ŘŘÍÍDDÍÍCCÍÍ
* marketingov* marketingovéé dokumenty dokumenty * organiza* organizaččnníí dokumentydokumenty
* pl* pláánovacnovacíí dokumentydokumenty * hodnot* hodnotííccíí dokumentydokumenty

KORESPONDENCE (DOPISY):KORESPONDENCE (DOPISY):
nabnabíídkovdkovéé, zvac, zvacíí, urgen, urgenččnníí, eviden, evidenččnníí a pod.a pod.

ZZÁÁPISYPISY
-- z rokovanz rokovaníí, z porad, ze slu, z porad, ze služžebných cest, z ebných cest, z 
pohovorpohovorůů a pod.a pod.



11.811.8 Pravidla psanPravidla psaníí pracovnpracovníích dokumentch dokumentůů
poupoužžíít t stylstyl adekvadekváátntníí obsahuobsahu
sprspráávnvněě strukturalizovatstrukturalizovat::
-- zazaččíínat, zdnat, zdůůraznit podstatu, ukonraznit podstatu, ukonččitit
uvauvažžovat, ovat, žže dokument se bude e dokument se bude archivovatarchivovat
zabezpezabezpeččit vhodný it vhodný pappapíírr
vvěěnovat potnovat potřřebnou pozornost ebnou pozornost formformáálnlníí úúpravpravěě
zvazvažžovat provat prááci ci s ps přříílohami lohami 



11.911.9 Pravidla efektivnPravidla efektivníího naslouchho nasloucháánníí
NASLOUCHNASLOUCHÁÁNNÍÍ –– nejroznejrozšíšířřeneněějjšíší formaforma
komunikacekomunikace
NaslouchNasloucháánníí narnaráážžíí na na baribariééry a rizikary a rizika
NaslouchNasloucháánníím se m se ššetetřříí ččas a projevuje as a projevuje úúctacta
PRAVIDLA:PRAVIDLA:
naslouchat aktivnnaslouchat aktivněě; vn; vníímat nejen to, mat nejen to, coco se mluvse mluvíí, ale i , ale i jakjak se se 

mluvmluvíí; d; děělat si poznlat si poznáámky; naslouchat mezi mky; naslouchat mezi řřáádky; naslouchat dky; naslouchat 
bez averze; cvibez averze; cviččte si naslouchte si nasloucháánníí; a dal; a dalšíší



11.1011.10 Pravidla efektivnPravidla efektivníího ho ččtenteníí
DRUHY DRUHY ČČTENTENÍÍ::
* studium* studium * pracovn* pracovníí dokumenty      * oddychovdokumenty      * oddychovéé ččtenteníí

RÝCHLOST RÝCHLOST ČČTENTENÍÍ::
rychlrychléé:   :   1000 slov/1 min1000 slov/1 min
zrychlenzrychlenéé:: 500 slov/1 min500 slov/1 min
pomalpomaléé:: 150 slov/1 min150 slov/1 min
PRAVIDLA:PRAVIDLA:
-- rychlost rychlost –– zapamatovzapamatováánníí sisi
-- poznpoznáámky mky 
-- prostprostřřededíí –– svsvěětlo, hluk, teplotatlo, hluk, teplota
-- sprspráávnvnáá vzdvzdáálenost (45 cm)lenost (45 cm)
-- dděělat zlat záávvěěry z pry z přřeeččtentenééhoho



11.1111.11 ZrakovZrakováá (vizu(vizuáálnlníí) komunikace) komunikace
HistorieHistorie––AristotelesAristoteles––„„OOčči jsou zrcadlem dui jsou zrcadlem duššee““
Druhy:Druhy:
komunikace tkomunikace těělem (kinetika)lem (kinetika)
komunikace prostorem (proxemika)komunikace prostorem (proxemika)
komunikace komunikace ččasem (chronomika)asem (chronomika)
komunikace oblekomunikace obleččeneníím a prostm a prostřřededíímm
komunikace mlkomunikace mlččeneníímm
Komunikace tKomunikace těělem:lem:
ooččima, výrazem tvima, výrazem tváářře, dotyky, rukama, nohama, gestikulacee, dotyky, rukama, nohama, gestikulace



11.1211.12 HlasovHlasováá (vok(vokáálnlníí) komunikace) komunikace
KVALITA HLASU KVALITA HLASU –– trtrééninknink
TTóón hlasun hlasu Sila hlasuSila hlasu
Rychlost Rychlost –– tempo tempo řřeečči i MelodiMelodiččnost hlasunost hlasu
Dych a hlas Dych a hlas PauzyPauzy
Rytmus Rytmus ArtikulaceArtikulace
PPřřííklad: klad: 
poupoužžititíí stejnstejnéého obsahu rozdho obsahu rozdíílným tlným tóónem, nem, čči i 
silou hlasusilou hlasu



11.1311.13 Konflikty v komunikaci a metody Konflikty v komunikaci a metody 
jejich jejich řřeeššeneníí

vymezenvymezeníí konfliktu konfliktu 
pozitivnpozitivníí a negativna negativníí strstráánky konfliktunky konfliktu
PPřříístupy stupy řřeeššeneníí::
-- ddůůraz na raz na úúkoly, dkoly, důůraz na vztahy, draz na vztahy, důůraz na obaraz na oba
Metody Metody řřeeššeneníí::
dominantndominantníí –– vynucovvynucováánníí
úúsluslužžný ný –– urovnurovnáávváánníí
vyhýbavý vyhýbavý –– ustupovustupováánníí
kompromisnkompromisníí –– zvolzvolňňovováánníí
vstvstřříícný cný –– hledhledáánníí řřeeššeneníí



11.1411.14 Komunikace vevnitKomunikace vevnitřř organizaceorganizace
DDůůleležžititéé vztahy: vztahy: 
* rovnosti* rovnosti
* pod* podřřazenosti azenosti –– nadnadřřazenostiazenosti
* kontroln* kontrolníí
* st* střřetnutetnutíí vvššech pracovnech pracovnííkkůů organizaceorganizace
* porady* porady
* informa* informaččnníí tabuletabule
* Intranet, elektronick* Intranet, elektronickáá popošštata
* * ččasopis nebo noviny organizaceasopis nebo noviny organizace
* speci* speciáálnlníí aktivity hodnocenaktivity hodnoceníí úúrovnrovněě



11.1511.15 Metody komunikace organizace s Metody komunikace organizace s 
vnvněějjšíším prostm prostřřededíímm

publicitapublicita
ččlláánky, vystoupennky, vystoupeníí v rozhlase, v televizi, v rozhlase, v televizi, 
seminsemináářře, broe, brožžury, letury, letááky, webovky, webovéé strstráánkynky

dny a týdny otevdny a týdny otevřřených dveených dveřříí
reklamareklama
sluslužžby zby záákaznkaznííkkůůmm
tiskovtiskovéé konferencekonference
informainformaččnníí listy o produktulisty o produktu
jinjinéé formyformy



11.1611.16 MultinacionMultinacionáálnlníí komunikacekomunikace
VymezenVymezeníí
Kultura a jejKultura a jejíí význam v multinacionvýznam v multinacionáálnlníí
komunikacikomunikaci
Faktory ovlivFaktory ovlivňňujujííccíí multinacionmultinacionáálnlníí
komunikaci komunikaci –– osobnost, interpersonosobnost, interpersonáálnlníí
vzdvzdáálenost, komunikace, obllenost, komunikace, obléékkáánníí, j, jíídlo, dlo, ččas, as, 
vztahy mezi lidmi, hodnoty a normy, vvztahy mezi lidmi, hodnoty a normy, vííra a ra a 
postoje, dupostoje, dušševnevníí proces, pracovnproces, pracovníí nnáávyky; vyky; 
Zvyky a tradiceZvyky a tradice



12. T12. TÉÉMA: MA: 

SystSystéémovmovéé poznpoznáávváánníí a vyua využžíívváánníí poznatkpoznatkůů
o celco celcíích (organizacch (organizacíích)ch)

Janka LadovJanka Ladováá



12.1.212.1.2 MechanistickMechanistickéé a systa systéémovmovéé

poznpoznáávváánníí a vyua využžíívváánníí objektobjektůů

•• Podstata a vyuPodstata a využžíívváánníí mechanistickmechanistickéého  ho  

ppřříístupustupu

•• Podstata a vyuPodstata a využžíívváánníí systsystéémovmovéého pho přříístupustupu

•• VymezenVymezeníí systsystéému na objektumu na objektu



12.312.3 Subjekt, objekt, systSubjekt, objekt, systéém, model m, model 

•• VymezenVymezeníí subjektu poznsubjektu poznáávváánníí

•• VymezenVymezeníí objektu poznobjektu poznáávváánníí

•• SystSystéémm -- poznpoznáávacvacíí ppřříístup k poznstup k poznáávváánníí a a 

vyuvyužžíívváánníí objektobjektůů

•• VymezenVymezeníí modelumodelu



12.4.512.4.5 ProblProbléémy vymezenmy vymezeníí ččáásti v rsti v ráámci mci 

celku celku -- vazby a vztahy mezi vazby a vztahy mezi ččáástmi a syststmi a systéémemmem

Prvek (jPrvek (jáádro), dro), ččáást, celek st, celek –– problprobléémy my 

vymezenvymezeníí

VymezenVymezeníí podstaty vazeb a jejich druhypodstaty vazeb a jejich druhy

VymezenVymezeníí podstaty vztahpodstaty vztahůů a jejich druhya jejich druhy



12.612.6 Stabilita a rovnovStabilita a rovnováážžný stav pný stav přři fungovani fungovaníí

systsystéémmůů

VymezenVymezeníí stabilitystability

VymezenVymezeníí rovnovrovnováážžnnéého stavuho stavu

PPřřííklady v organizacklady v organizacííchch



12.7.812.7.8 Komplexnost, celostnost a trvale Komplexnost, celostnost a trvale 

udrudržžitelný rozvoj organizacitelný rozvoj organizacíí

VymezenVymezeníí komplexnostikomplexnosti

Podstata celostnostiPodstata celostnosti

Trvale udrTrvale udržžitelný rozvojitelný rozvoj



13. T13. TÉÉMA: MA: 

Organizace jako objekty Organizace jako objekty řříízenzeníí

Janka LadovJanka Ladováá



13.113.1 PrPrááce, zce, záákladnkladníí existenexistenččnníí aktivitaaktivita

PotPotřřeby lideby lidíí: fyziologick: fyziologickéé, materi, materiáálnlníí, , 

duchovnduchovníí

PrPrááce a podnikce a podnikáánníí –– vymezenvymezeníí

PodnikatelskPodnikatelskéé chovchováánníí

Druhy pracovnDruhy pracovníích aktivitch aktivit



13.213.2 Prvky a Prvky a ččáásti organizace sti organizace 

Prvky Prvky –– ppřřííroda, kapitroda, kapitáál, l, ččlovlověěkk

Role Role ččlovlověěka v organizaci ka v organizaci 

Role kapitRole kapitáálu v organizacilu v organizaci

MateriMateriáál, suroviny, energie, prostl, suroviny, energie, prostřřededíí



13.313.3 Charakteristiky a faktory vnitCharakteristiky a faktory vnitřřnníího a ho a 

vnvněějjšíšího prostho prostřřededíí

KomplexnKomplexníí pohled na charakteristikypohled na charakteristiky

Druhy charakteristikDruhy charakteristik

SukcesSukcesíívnvníí nnáávaznostvaznost

Opis jednotlivých charakteristikOpis jednotlivých charakteristik

Rozvoj jednotlivých charakteristikRozvoj jednotlivých charakteristik



13.413.4 ČČinnosti probinnosti probííhajhajííccíí v organizacv organizacíích ch 

oo SluSluččovováánníí pracovnpracovníích aktivit do ch aktivit do ččinnostinnostíí

oo Klasifikace Klasifikace ččinnostinnostíí podle jejpodle jejíí posloupnostiposloupnosti

oo Klasifikace podle uspoKlasifikace podle uspořřááddáánníí v v úútvarechtvarech

oo PrPrůřůřezovezováá klasifikace klasifikace ččinnostinnostíí



13.513.5 VlastnictvVlastnictvíí, jeho nabyt, jeho nabytíí a formy a formy 

vlastnictvvlastnictvíí

VymezenVymezeníí vlastnictvvlastnictvíí

ZpZpůůsoby zsoby zíískskáánníí vlastnictvvlastnictvíí

Formy vlastnictvFormy vlastnictvíí a jejich vliv na a jejich vliv na 

udrudržžitelný rozvojitelný rozvoj

NetradiNetradiččnnéé formy vlastnictvformy vlastnictvíí



14. T14. TÉÉMA: MA: 

Funkce Funkce řříízenzeníí a jejich vyua jejich využžíívváánníí v v 
managementumanagementu

Janka LadovJanka Ladováá



14.114.1 VymezenVymezeníí pojmu pojmu „„funkce funkce řříízenzení“í“

podstata podstata řříízenzeníí –– vv signsignáálech (informaclech (informacíích)ch)

obsah obsah řříízenzeníí –– ve funkcve funkcíích ch řříízenzeníí

H. H. FayolFayol –– aa jeho funkce jeho funkce řříízenzeníí

zzááklad pro vymezenklad pro vymezeníí funkcfunkcíí řříízenzeníí

funkce funkce řříízenzeníí –– ppřřesnesněě specifikovanspecifikovanáá řřííddííccíí
aktivita aktivita 



14.214.2 ZZáákladnkladníí a rozvojova rozvojovéé funkce funkce řříízenzeníí

ččasovasováá posloupnost vynaklposloupnost vynaklááddáánníí prpráácece

ppřřííprava, realizace, hodnocenprava, realizace, hodnoceníí

zzáákladnkladníí funkcefunkce

rozvojovrozvojovéé dopldoplňňkovkovéé funkcefunkce

aplikace funkcaplikace funkcíí na struktury ve firmna struktury ve firměě
aa veve šškole kole 



14.314.3 Principy a metody Principy a metody řříízenzeníí

Principy:  Principy:  homeostatickýhomeostatický

ekvifinekvifináálnlníí

zpzpěětnovazebntnovazebníí

Metody:    Metody:    exaktnexaktníí

heuristickheuristickéé

empirickoempiricko--intuitivnintuitivníí



14.414.4 UplatUplatňňovováánníí funkce plfunkce pláánovnováánníí v v řříízenzeníí

organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí funkce plfunkce pláánovnováánníí

Druhy plDruhy pláánovacnovacíích dokumentch dokumentůů aa jejich opisjejich opis

Metody plMetody pláánovnováánníí

Zdroje aZdroje a charakter informaccharakter informacíí pro plpro pláánovnováánníí

PoPožžadavky na subjekty managementu        adavky na subjekty managementu        
vykonvykonáávajvajííccíí funkce plfunkce pláánovnováánníí



14.514.5 UplatUplatňňovováánníí funkce organizovfunkce organizováánníí v v 

řříízenzeníí organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí funkce organizovfunkce organizováánníí

Druhy Druhy úúkolkolůů aa ččinnostinnostíí spojených spojených 
ss organizovorganizováánníímm

InformaInformaččnníí zdroje pro uplatzdroje pro uplatňňovováánníí funkce funkce 
organizovorganizováánníí aa charakter informaccharakter informacíí

PoPožžadavky na subjekty managementu adavky na subjekty managementu 



14.614.6 UplatUplatňňovováánníí funkce kontroly v funkce kontroly v řříízenzeníí

organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí funkce kontroly afunkce kontroly a kontrolnkontrolníích ch 
vztahvztahůů

Principy aPrincipy a metody kontrolymetody kontroly
Druhy kontrolyDruhy kontroly
Zdroje informacZdroje informacíí pro uplatpro uplatňňovováánníí funkce funkce 
kontrolykontroly

PoPožžadavky na kompetentnost pracovnadavky na kompetentnost pracovnííkkůů



14.714.7 UplatUplatňňovováánníí funkce rozhodovfunkce rozhodováánníí v v řříízenzeníí

organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí obsahu funkce rozhodovobsahu funkce rozhodováánníí
Principy rozhodovPrincipy rozhodováánníí
Druhy rozhodovDruhy rozhodováánníí aa rizikarizika
Metody rozhodovMetody rozhodováánníí
Informace pro rozhodovInformace pro rozhodováánníí



14.814.8 UplatUplatňňovováánníí funkce regulace v funkce regulace v řříízenzeníí

organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí obsahu funkce regulaceobsahu funkce regulace
ZZáákladnkladníí princip regulaceprincip regulace
Metody regulaceMetody regulace
Zdroje aZdroje a charakter informaccharakter informacíí pro pro 
rozhodovrozhodováánníí

PoPožžadavky na managery uskuteadavky na managery uskutečňčňujujííccíích ch 
regulaci regulaci 



14.914.9 UplatUplatňňovováánníí funkce koordinace v funkce koordinace v řříízenzeníí

organizacorganizacíí

VymezenVymezeníí obsahu funkce koordinaceobsahu funkce koordinace
Principy koordinacePrincipy koordinace
Metody koordinaceMetody koordinace
Zdroje aZdroje a charakter informaccharakter informacíí pro pro 
koordinacikoordinaci
PoPožžadavky na managery uskuteadavky na managery uskutečňčňujujííccíích ch 
koordinaci koordinaci 



15. T15. TÉÉMA: MA: 

Informace a managementInformace a management

Janka LadovJanka Ladováá



15.115.1 InformaInformaččnníí podstata uplatpodstata uplatňňovováánníí funkcfunkcíí

řříízenzeníí

•• OdhalenOdhaleníí kybernetiky kybernetiky 

•• NesilovNesilovéé ppůůsobensobeníí signsignáálu lu 

•• MeznMezníí hranice nesilovhranice nesilovéého pho půůsobensobeníí



15.215.2 VymezenVymezeníí informacinformacíí

InformaInformaččnníí podstata podstata řříízenzeníí

KvantitativnKvantitativníí a kvalitativna kvalitativníí ppřříístup k stup k 

vymezenvymezeníí informacinformacíí

SemiotickýSemiotický ppřříístup stup 

Architektura informaArchitektura informaččnníích pojmch pojmůů



15.315.3 ZnalostnZnalostníí, informa, informaččnníí a poznatkova poznatkovéé

fondy a systfondy a systéémymy

ZnalostnZnalostníí fond fond –– databdatabáázový systzový systéém m 

InformaInformaččnníí fond fond –– expertnexpertníí systsystéém m 

Poznatkový fond Poznatkový fond –– poznatkový systpoznatkový systéém  m  



15.415.4 Vlastnosti informacVlastnosti informacíí, jejich vyu, jejich využžíívváánníí a a 

zneuzneužžíívváánníí

I = f ( S )I = f ( S )
SubjektivnSubjektivníí vlastnosti (srozumitelnost, vlastnosti (srozumitelnost, 
úúplnost, pravdivost)plnost, pravdivost)
ObjektivnObjektivníí vlastnosti (vvlastnosti (vččasnost, frekvence, asnost, frekvence, 
mmíísto, potsto, potřřeby)eby)
VVěědomdoméé a neva nevěědomdoméé zneuzneužžíívváánníí informacinformacíí
EkonomickEkonomickéé vlastnostivlastnosti



15.515.5 Druhy informacDruhy informacíí vyuvyužžíívanvanéé v v řříízenzeníí

Podle charakteristik objektuPodle charakteristik objektu
Podle funkcPodle funkcíí řříízenzeníí
Podle prvkPodle prvkůů objektuobjektu
Podle Podle ččinnosti celkuinnosti celku
JinJinéé



15.515.5 ZaznamenZaznamenáávváánníí informacinformacíí

ppíísemnsemnáá forma forma 
audio forma audio forma 
video forma video forma 
kombinovankombinovanéé
piktogramy piktogramy 
informainformaččnníí mapy mapy 



15.615.6 Zdroje informacZdroje informacíí a schopnost jejich a schopnost jejich 

vyuvyužžíívváánníí manamanažžeryery

veveřřejnejněě dostupndostupnéé
veveřřejnejněě nedostupnnedostupnéé
rozhovory a postrozhovory a postřřehy ze stehy ze střřetnutetnutíí
ilegilegáálnlníí zdroje zdroje 
informainformaččnníí profil  profil  



15.715.7 InformaInformaččnníí, znalostn, znalostníí a emoa emoččnníí

spolespoleččnostnost

InformaInformaččnníí spolespoleččnost nost 

ZnalostnZnalostníí spolespoleččnost nost 

EmoEmoččnníí spolespoleččnost   nost   



16. T16. TÉÉMA: MA: 

SprSprááva organizacva organizacíí
Corporate GovernanceCorporate Governance

Janka LadovJanka Ladováá



16.116.1 VymezenVymezeníí a význam spra význam spráávy organizacvy organizacíí

TerminologickTerminologickéé upupřřesnesněěnníí
LibovolnLibovolnáá organizace spravuje spoleorganizace spravuje společčnost nost 
a jeja jejíí majetek prostmajetek prostřřednictvednictvíím urm urččitých itých 
orgorgáánnůů
VymezenVymezeníí pojmu pojmu „„sprsprááva organizacva organizací“í“
odbornodbornííkyky
DDůůvody potvody potřřeby a význam spreby a význam spráávy vy 
spolespoleččnosti (vztahy vlastnnosti (vztahy vlastnííkkůů a manaa manažžéérrůů))



16.216.2 Teorie sprTeorie spráávy organizace vy organizace 

Teorie zastupitelstvTeorie zastupitelstvíí

Teorie sprTeorie spráávcovstvvcovstvíí

Teorie zTeorie záájmových skupin jmových skupin 



16.316.3 NNáárodnrodníí modely sprmodely spráávy organizacvy organizacíí

NNěěmecký model mecký model 

Americký model Americký model 

Britský model Britský model 

ŠŠvýcarský model výcarský model 

Japonský model  Japonský model  



16.416.4 OrgOrgáány sprny spráávy organizacvy organizacíí

ValnValnéé shromshromáážždděěnníí (shrom(shromáážždděěnníí delegdelegááttůů) ) 

PPřředstavenstvo (Spredstavenstvo (Spráávnvníí rada) rada) 

DozornDozornáá rada (Kontrolnrada (Kontrolníí komise) komise) 

Výbory (sekce) pVýbory (sekce) přředstavenstva pro pedstavenstva pro přříípravu pravu 

rozhodnutrozhodnutíí

ControllerController, auditor, apod.   , auditor, apod.   



16.516.5 Principy OECD ke Corporate Principy OECD ke Corporate 

GovernanceGovernance
Role pRole přředstavenstva edstavenstva 
Ochrana prOchrana prááv akcionv akcionáářůřů
PotPotřřeba informovanosti akcioneba informovanosti akcionáářůřů a a 
akcionakcionáářři i 
Informace pro investovInformace pro investováánníí
OdpovOdpověědnost investordnost investorůů a akciona akcionáářůřů
PrPrááva, povinnosti a odpovva, povinnosti a odpověědnost akciondnost akcionáářůřů
StejnStejnéé chovchováánníí se ke vse ke vššem akcionem akcionáářůřům m 
SpoluprSpoluprááce se zce se záájmovými skupinami  jmovými skupinami  



17. T17. TÉÉMA: MA: 

OhodnocovOhodnocováánníí úúrovnrovněě manamanažžerskerskéé
zpzpůůsobilostisobilosti

Janka LadovJanka Ladováá



17.117.1 PotPotřřeba ohodnocoveba ohodnocováánníí

ppřři výbi výběěru na pracovnru na pracovníí pozici pozici 

pro zjipro zjiššťťovováánníí úúrovnrovněě zpzpůůsobilosti sobilosti 

pro pracovnpro pracovníí postup postup 

pro zvypro zvyššovováánníí úúrovnrovněě zpzpůůsobilosti sobilosti 

pro urpro urččeneníí popořřadadíí a porovnatelnost  a porovnatelnost  



17.217.2 ÚÚrovnrovněě zpzpůůsobilosti sobilosti 

oo zzáákladnkladníí 11 * z* záákladnkladníí 11

oo nníízkzkáá 22 * mal* maláá 22

oo malmaláá 33 * pr* průůmměěrnrnáá 33

oo prprůůmměěrnrnáá 44 * vy* vyššíšší 44

oo vyvyššíšší 55 * rozvinut* rozvinutáá 55

oo vysokvysokáá 66

oo rozvinutrozvinutáá 77



17.317.3 Obsah ohodnocovaných zpObsah ohodnocovaných způůsobilostsobilostíí

úúroveroveňň odbornodbornéé zdatnostizdatnosti

-- funkfunkččnníí zpzpůůsobilost sobilost –– vvěědděět, co dt, co děělatlat

úúroveroveňň aplikaaplikaččnníích zruch zruččnostnostíí

-- praktickpraktickáá zpzpůůsobilost sobilost –– vvěědděět, jak to dt, jak to děělatlat

úúroveroveňň socisociáálnlníí zralostizralosti

-- osobnostnosobnostníí zpzpůůsobilost sobilost –– vvěědděět, prt, prččo a pro o a pro 
koho to dkoho to děělat (H. lat (H. EysenckEysenck))



17.417.4 PPřříístupy k ohodnocovstupy k ohodnocováánníí zpzpůůsobilostisobilosti

SEBAHODNOCENSEBAHODNOCENÍÍ

OhodnocovOhodnocováánníí blblíízkými zkými 

(p(přřííbuznbuzníí, spolupracovn, spolupracovnííci)ci)

OhodnocovOhodnocováánníí nadnadřříízenými zenými 

OhodnocovOhodnocováánníí experty experty 

(znaleck(znaleckéé ohodnocovohodnocováánníí) ) 



17.517.5 Metody ohodnocovMetody ohodnocováánníí zpzpůůsobilosti sobilosti 
INTUITIVNINTUITIVNÍÍ:: -- pozorovpozorováánníí

-- rozhovor rozhovor –– CBI, 360CBI, 360°° hodnocenhodnoceníí
-- prvnprvníí dojemdojem

HEURISTICKHEURISTICKÉÉ::
DotaznDotaznííkovkovéé metodymetody
BodovacBodovacíí metodymetody

EXPERIMENTEXPERIMENTÁÁLNLNÍÍ::
* standardizovan* standardizovanéé testytesty
* softwarov* softwarovéé ohodnocovohodnocováánníí
JINJINÉÉ METODY: METODY: 
behaviorbehavioráálnlníí, analogov, analogovéé, analytick, analytickéé (M. Kube(M. Kubešš))



17.617.6 PPřřííklady ohodnocovklady ohodnocováánníí

zpzpůůsobilost zalosobilost založženenáá na rozhovoru na rozhovoru 

360360° zpzpůůsobilost sobilost 

ppřřííklad bodovacklad bodovacíí metody metody 

ppřřííklad softwarovklad softwarovéého ohodnocovho ohodnocováánníí



18. T18. TÉÉMA: MA: 

ŠŠkoly, soukoly, souččasnost a budoucnost asnost a budoucnost 
managementu managementu 

Janka LadovJanka Ladováá



18.118.1 Vývoj Vývoj šškol managementu podle kol managementu podle 

ččasovasovéého hlediska  ho hlediska  
PPřředklasický management edklasický management –– ppřředstaviteledstaviteléé
Klasický management:Klasický management:

* v* věědeckýdecký
* administrativn* administrativníí
* byrokratický* byrokratický

Behavioristický management Behavioristický management –– ppřředstaviteledstaviteléé
ModernModerníí management management –– ppřředstaviteledstaviteléé
Pragmatický management Pragmatický management –– ppřředstaviteledstaviteléé
CelostnCelostníí management management -- ppřředstaviteledstaviteléé



18.218.2 ŠŠkoly managementu podle koly managementu podle úúzemzemíí

Americký management Americký management –– charakteristiky charakteristiky 

Evropský management Evropský management –– charakteristiky charakteristiky 

Japonský management Japonský management –– charakteristiky  charakteristiky  



18.318.3 SouSouččasnasnéé, pragmaticky orientovan, pragmaticky orientovanéé

trendy managementu  trendy managementu  
ShareholdersShareholders valuevalue TQMTQM
ReengineeringReengineering TQEMTQEM
KAIZENKAIZEN BSCBSC
SaveSave CostCost MBOMBO
OutsourcingOutsourcing CSRCSR
StakeholdersStakeholders CRMCRM
Corporate GovernanceCorporate Governance CPMCPM



18.418.4 Budoucnost managementu  Budoucnost managementu  
fragmentaristickfragmentaristickéé versus celostnversus celostníí ppřříístupystupy
tvorba strategie versus vyutvorba strategie versus využžíívváánníí
ppřřííleležžitostitostíí
informainformaččnníí, v, věědomostndomostníí a poznatkova poznatkováá
spolespoleččnost versus emonost versus emoččnníí spolespoleččnost nost 
klasickklasickéé hierarchickhierarchickéé organizaorganizaččnníí strukturystruktury
versus virtuversus virtuáálnlníí a mya myššlenkovlenkověě orientovanorientovanéé
strukturystruktury



18.418.4 Budoucnost managementu  Budoucnost managementu  
klasickklasickéé formy vlastnictvformy vlastnictvíí versus novversus novéé, , 
netradinetradiččnníí formy vlastnictvformy vlastnictvíí
zmzměěna politických a zna politických a záájmových koncepcjmových koncepcíí
versus manaversus manažžerskerskéé kompetencekompetence
ppřřikazovacikazovacíí a motivaa motivaččnníí metody versus metody versus 
metody potmetody potřřeby vykoneby vykonáánníí prpráácece
skupinovskupinováá versus týmovversus týmováá prpráácece
hmotnhmotnéé aktiva versus nehmotnaktiva versus nehmotnéé aktivaaktiva



18.418.4 Budoucnost managementu  Budoucnost managementu  
polarizace bohatých a chudýchpolarizace bohatých a chudých versus versus 
nerovnovnerovnovááha sociha sociáálnlníího svho svěěta na Zemita na Zemi
efektivnost pefektivnost přřes snies snižžovováánníí nnáákladkladůů versus versus 
nabnabíízenzeníí nových produktnových produktůů
poslposláánníí vedoucvedoucíích osobnostch osobnostíí –– řříídit a vdit a véést st 
versus uvolversus uvolňňovat kompetentnost lidovat kompetentnost lidíí
zvyzvyššovováánníím CQm CQ
ststáárnutrnutíí lidstva versus potlidstva versus potřřeba produkteba produktůů
pro vpro věěkovkověě starstaršíší


