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1. Úvod 

     V diplomové práci se zabývám tématem manažerské práce, a to v rámci příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Téma je v organizaci velmi 

aktuální, jelikož organizace nyní aktualizuje doposud používané dokumenty, manažerské 

postupy a principy řízení. Organizaci jsem si vybrala z důvodu zájmu organizace o zlepšení 

manažerské práce a získání externího pohledu na současný stav a námětů na zlepšení.  

     Cílem této práce je zjištění úrovně manažerské práce v této organizaci, rozbor 

kompetenčního modelu manažera organizace a nástrojů vedení pracovníků, analýza 

stávajícího organizačního řádu a stanovení návrhů na zlepšení. 

     Pro dosažení cíle práce využiji jako metodiku SWOT analýzu, model CAF, analýzu 

pracovního místa, analýzu organizačního řádu a rozhovor s manažerem. Podle získaných 

informací bude provedeno vyhodnocení stávající situace a interpretace výsledků. Návrhy na 

zlepšení budou směřovat k manažerům organizace, zejména na pozici vedoucí ekonomického 

úseku. Příležitosti k rozvoji budou formulovány srozumitelně a přehledně, budou k tomuto 

využity obrázky a tabulky, aby je bylo možné aplikovat do současného systému, a to 

v časovém horizontu jednoho až dvou měsíců.  

     Část teoreticko-metodická začíná druhou kapitolou a končí pátou kapitolou. Část 

analyticko-ověřovací zahrnuje šestou a sedmou kapitolu. V druhé kapitole se budu věnovat 

identifikaci příspěvkové organizace a vymezení jejího působení. Ve třetí kapitole zachycuji 

problematiku manažerské práce, konkrétně způsoby řízení organizace pomocí modelů TQM 

nebo EFQM a pomocí organizačního řádu jakožto zásadního dokumentu. Ve čtvrté kapitole 

pojednávám o manažerských kompetencích, tedy o tom, co to jsou manažerské kompetence, 

k čemu slouží a jak vypadá manažerské řízení dle kompetencí. V páté kapitole se zabývám 

prací manažera při řízení interních procesů. Popisuji práci manažera při vedení, delegování, 

interní komunikaci a rozvoji kompetencí. Šestá a sedmá kapitola obsahuje praktickou část 

diplomové práce. Šestá kapitola spočívá v provedení manažerského auditu a jeho 

vyhodnocení. Konkrétně budu vycházet z metody CAF, analýzy pracovního místa manažera, 

analýzy organizačního řádu a rozhovoru s manažerem. V sedmé kapitole je praktická část 

zakončena popisem návrhů, pojmenováním příležitostí k rozvoji, stanovením možností, jak 

lze daný stav věci zlepšit a celkově zvýšit efektivitu manažerské práce.  
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2. Příspěvková organizace 

     V druhé kapitole se věnuji identifikaci příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace 

fungují jinak než obchodní společnosti, mají jiný systém financování, platí pro ně jiné 

legislativní normy. Podle svého poslání se příspěvkové organizace zaměřují na poskytování 

veřejné služby. V práci se věnuji příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov. Na tuto příspěvkovou organizaci pak aplikuji SWOT analýzu pro ujasnění 

současné situace a možného budoucího vývoje. 

 

2.1 Charakteristika příspěvkové organizace 

     Smyslem existence příspěvkových organizací je plnění funkce zajištění služeb ve veřejném 

zájmu. Oproti obchodním společnostem nejsou založeny kvůli zisku. V efektivní příspěvkové 

organizaci dochází k poptávání jejich služeb ze strany občanů. Účelem tedy je rozmisťování 

zdrojů organizace tak, aby byla kvalitně zajištěna daná veřejná služba. Rovněž cíle organizace 

musí korespondovat s jejím posláním, aby činnosti pracovníků směřovaly dlouhodobě ke 

smysluplným, hodnotným a etickým výsledkům, nikoli jen pro vykazování aktivit. Samotná 

výkonnost příspěvkové organizace tak úzce souvisí s jejím posláním a dosahováním 

definovaných výsledků pro danou cílovou skupinu. Pochopení potřeb cílových skupin a jejich 

zakomponování do poslání je tak zásadní, aby manažer v příspěvkové organizaci mohl 

stanovit východiska své práce.
1
 

     Příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen 

SSRZ), kterou se v diplomové práci zabývám, zabezpečuje potřeby obyvatel města Havířov 

v oblasti rekreačního a závodního sportu. Hlavní cíl SSRZ spočívá v tom, že zajišťuje a 

rozvíjí volnočasové sportovní aktivity občanů města, provozuje sportovní zařízení v majetku 

zřizovatele a neustále zlepšuje s tím související technické parametry svěřených zařízení. 

S ohledem na stále častější trend v životním stylu obyvatel věnovat se sportovním činnostem 

a preferovat aktivně trávený volný čas lze předpokládat snahu organizace v pokračování 

dosavadního konání a udržet pro občany vhodné prostory, možnosti i ceny. Zejména se toto 

                                                           

1
 Srov. Drucker, 1994  
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týká věkové kategorie dětí a mládeže a jejich podpoření ve sportu, aktivitě, zdravém životním 

stylu a tvorbě adekvátního zázemí pro trávení volného času.  

     Hlavní činností SSRZ je provozování sportovních zařízení v majetku zřizovatele, tj. správa 

a údržba svěřených zařízení a sportovních středisek. Druhou oblast hlavního působení 

představuje zajišťování výuky plavání dětí. Vedlejší činnost vyvíjí SSRZ v oblasti 

pohostinství a praní, žehlení, oprav a údržby oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
2
 Co se 

týče samotných středisek spadajících do organizační struktury, zahrnují  Víceúčelovou halu 

Havířov, kde je k dispozici ledová plocha, squash kurty a bowling, dále Městské sportovní 

haly tvořené dvěma sportovními halami zahrnujícími například tělocvičny, bazény, minigolf, 

skatepark nebo hřiště pro ragby. Do výčtu lze jistě zařadit také středisko Koupaliště a 

Multifunkční hřiště, což značí koupaliště a veřejná sportoviště, lyžařský vlek pro děti, 

fotbalové hřiště a Městský fotbalový areál.
3
  

     SSRZ vznikla 01.01.1994, a to na dobu neurčitou. Organizace byla zřízena statutárním 

městem Havířov jako příspěvková organizace územně samosprávného celku. SSRZ je 

právnickou osobou, přičemž její právní postavení zaznamenává tzv. zřizovací listina. Ta také 

obsahuje účel a předmět činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jak vystupují 

navenek, vymezení majetku organizace a majetkových práv a povinností. Rovněž 

zaznamenává finanční hospodaření organizace, proces kontroly hospodaření organizace, 

předkládání údajů zřizovateli a závěrečná ustanovení.  

     Způsob financování se v příspěvkové organizaci odlišuje od chodu obchodních 

společností, což například znamená, že se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Příspěvková organizace SSRZ Havířov hospodaří s majetkem, 

který jí byl předán zřizovatelem do správy pro vlastní využití, a s finančními prostředky, které 

přijímá z rozpočtu zřizovatele a které slouží k jejímu provozu. Příspěvek na provoz slouží 

k úhradě nákladů souvisejících především s hlavní činností, vč. nákladů neinvestičních na 

opravy a údržbu dlouhodobého majetku ve správě organizace. Rovněž může zřizovatel 

poskytnout účelovou dotaci na pořízení dlouhodobého majetku nebo jeho zhodnocení. Vlastní 

                                                           

2
 Zřizovací listina SSRZ, 2009 

3
 Hodnocení činnosti a hospodaření Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 2011 
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příjmy získává při činnosti, pro niž byla zřízena. Tedy jedná se o příjmy z nájmu prostor 

(dlouhodobý i krátkodobý nájem) a vstupného do jednotlivých zařízení. Další část příjmů 

představují dary. Disponuje několika fondy jako je fond rezervní, investiční, fond odměn, 

kulturních a sociálních potřeb. Zřizovatel schvaluje investice, rozpočet i zisk po skončení 

účetního roku, který se dále převádí do rezervního fondu, fondu odměn nebo investičního 

fondu, a to vždy po schválení zřizovatelem. Vedlejší činnost nesmí narušovat plnění té hlavní 

a nesmí být dlouhodobě ztrátová. Zisk z vedlejší činnosti musí být využit k financování té 

hlavní, pro jiný účel lze jen při souhlasu zřizovatele. Kontrola probíhá ze strany zřizovatele 

v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
4
 

 

2.2 SWOT analýza příspěvkové organizace 

     SWOT analýza představuje metodu pro rozbor kvalitativních faktorů majících vliv na chod 

organizace. Zohledňuje interní a externí vlivy a interní a externí parametry organizace, tedy 

z anglických slov strenghts-silné stránky, weaknesses-slabé stránky, opportunities-příležitosti, 

threats-hrozby. Význam SWOT analýzy pro manažerskou práci spočívá v získání přehledu o 

současné situaci a budoucím vývoji. Využívá se při řízení výkonnosti organizace a formulaci 

strategické koncepce. Konkrétně zpracovaná SWOT analýza vychází ze současného postavení 

příspěvkové organizace SSRZ a možného budoucího vývoje a je zpracována v obrázku 2.2. 
5
 

 

Obr. 2.2 SWOT analýza SSRZ Havířov 

 

 

 

                                                           

4
 Zřizovací listina SSRZ,2009 

5
 Srov. Dědina-Cejthamr, 2005 
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3. Manažerská práce 

     V kapitole třetí se věnuji možnostem řízení v příspěvkové organizaci. Manažer je osobou 

v organizaci, která řídí druhé, rozděluje úkoly pracovníkům a kontroluje jejich plnění. 

Využívá ostatních k dosahování cílů, za které zodpovídá, ovšem musí volit takový způsob 

vedení, který bude efektivní a akceptovatelný v dané organizaci. Úroveň manažerské práce 

lze hodnotit pomocí systémů řízení, které organizace využívá. Manažerské řízení 

v příspěvkové  organizaci je rovněž možné hodnotit z hlediska výkonnosti a plnění výsledků.
6
 

      Popisuji modely pro zvyšování úrovně řízení a kvality organizace, konkrétně metodou 

Balanced Scorecard a modely TQM a EFQM. Jedná se o přiblížení systému řízení a přínosu 

těchto metod pro manažerskou práci a vytvoření tak prostoru pro inspiraci. Dále se zabývám 

organizačním řádem jakožto základním dokumentem řízení v příspěvkové organizaci, jeho 

zněním a zpracováním. Pro manažerskou práci v příspěvkové organizaci SSRZ je 

v současnosti využíván právě organizační řád. 

 

 

                                                           

6
 Srov. Drucker, 1995 
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3.1 Řízení příspěvkové organizace 

     Pro příspěvkové řízení organizace je potřeba vycházet ze strategie. Strategie znamená 

směr, kterým se chce organizace ubírat. Na základě jejího stanovení se formulují strategické 

cíle, které vycházejí z poslání organizace a umožňují dosahovat naplnění vize organizace 

v rámci časového horizontu. Napomáhají také řízení a distribuci informací. Strategické cíle 

rozčleňují pravomoci dle jednotlivých pozic a s tím související určení zodpovědnosti za 

svěřený úsek. Jejich význam pro manažerskou práci spočívá v tom, že umožňuje manažerům 

udržovat správný směr, jak řídit pracovníky a dodržet tak vyžadovaný standard jejich chování 

a jednání, čili působí i na oblast lidských zdrojů. Jako metody řízení uvádím Balanced 

Scorecard, TQM a EFQM. 

3.1.1 Metoda Balanced Scorecard 

     Pro systém měření výkonnosti organizace i jednotlivých procesů můžeme použít tzv. 

metodu BSC neboli Balanced Scorecard, v překladu vyváženy systém. Smysl této metody tkví 

v ověření si správnosti stanovení ukazatelů. Založena je na parametrech - výsledky, zákazníci, 

zaměstnanci, kompetence. Jednotlivé ukazatele podléhají měření a hodnocení, tj. orientování 

se na splnění cílů spočívá v zahrnutí několika faktorů, například nejen zisk. Výkonnost 

organizace je tedy zaměřena na vyváženost systému řízení a ucelený pohled, jak cíle 

realizovat. Strategické cíle se rozčleňují na dílčí cíle, což napomáhá lépe uchopit jednotlivé 

faktory mající vliv na realizaci požadované úrovně procesu v organizaci. Zaměření organizace 

se tak dostává do souladu se zhodnocením daných ukazatelů, tedy pro řízení je nezbytné 

vědět, co měříme.
7
 

3.1.2 Model TQM 

     Pro řízení organizací se již řadu let využívá úspěšný tzv. model TQM neboli Total Quality 

Management. Jedná se o dlouhodobý manažerský systém řízení, který je zaměřen na neustálé 

zlepšování procesů v organizaci. Při řízení dle TQM metody se monitoruje kontinuální 

zvyšování úrovně jednotlivých procesů, což pak přináší zlepšování výkonu a dosahování 

požadovaných výsledků. V rámci celé organizace se tak zahrnou všichni zaměstnanci a jejich 

aktivity, také dodavatelé nebo občané, a mapuje se jakost procesů a činností probíhajících 

                                                           

7
 Srov. http://www.meriis.cz/strategie-a-organizace.html?id=49 
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v organizaci, jelikož tito se zapojují do průběhu činností a ovlivňují tak výsledek a jeho 

kvalitu. Při manažerské práce je směrodatné cílit na zodpovědnost pracovníků a jejich 

podílení se na všech procesech a výsledcích organizace.
8
 

3.1.3 Model EFQM 

     Často se uplatňuje řízení pomocí tzv. modelu EFQM Model Excelence, který byl vytvořen 

neziskovou organizací European Foundation for Quality Management. Model EFQM vychází 

z principů modelu TQM aplikovaných na každodenní praxi, je dále rozpracován a zaměřuje se 

na sebehodnocení organizace za účelem zvyšování výkonu a kvality. Cílem využití modelu je 

vést organizace k excelenci v řízení a výsledků. Pomocí něj dochází ke zlepšení v řízení 

daného subjektu. Při implementaci principů EFQM je organizace hodnocena v rámci devíti 

kritérií, která se člení do dvou oblastí, a to na předpoklady jako je vedení, pracovníci, politika 

a strategie, partnerství a zdoje, a na výsledky jako pracovníci-výsledky, zákazníci-výsledky, 

společnosti-výsledky a klíčové výsledky výkonnosti. Po analýze se konkretizuje změnový 

projekt dle formulovaných cílů, který pak přechází do akčního plánu, v němž jsou definovány 

kroky ke změně a měřitelné ukazatele. Model EFQM umožňuje srovnávání i mezi 

organizacemi, tzv. benchmarking, a inspiraci pro další práci a rozvoj. Právě zaujetí manažerů 

pro excelentní řízení, zajímání se o srovnávací studie a aktivní účast na konferencích je 

stěžejní, jelikož takto se chrání před provozní slepotou a zajišťují si neustálý přísun nových 

podnětů a nápadů a objektivní laťku porovnatelnosti.
9
 

 

3.2 Organizační řád 

     Základním dokumentem pro řízení organizace je organizační řád. Tvorba organizačního 

řádu upevňuje důležitost organizačního uspořádání. Vnitřní struktura organizace dává základ 

pro další činnosti, tedy bez této znalosti nelze efektivně definovat interní procesy, jejich 

materiální a personální zabezpečení, výkonnost organizace jako celku. Smysl spočívá 

v deklarování pravidel pomocí řádu dostupného všem pracovníkům. Vhodným začleněním 

                                                           

8
 Srov. http://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management 

9
 Srov. http://www.efqm.org/en/tabid/132/default.aspx  
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všech úseků do jednoho systému vznikne soubor poskytující zázemí pro dělbu práce, 

koordinaci pracovních míst a vzájemných vztahů, přičemž vše jednoznačně zvyšuje 

produktivitu i ekonomickou výkonnost a upevňuje manažerské vedení. 

3.2.1 Struktura organizačního řádu 

     Organizační řád jakožto vnitřní norma přibližuje charakter organizace, zachycuje písemné 

zhotovení záměru její existence a detailnější zpracování vnitřních vazeb. Samotná formulace 

řádu pak má souvislost s předmětem činnosti subjektu i vlastním posláním a cíly. Organizační 

řád slouží jako podklad k propojení toků zdrojů organizace jako technologických, 

ekonomických, materiálních nebo informačních. Jednotlivé úseky musí být v organizační 

struktuře zahrnuty a dále rozpracovány pro jejich samostatné fungování. V rámci hierarchie 

organizace tak manažeři mohou vytvářet pokyny, příkazy, doporučení s ohledem na konkrétní 

pozici dle pracovního zařazení podřízeného. Míra striktně stanovených pravidel pak záleží na 

stylu vedení manažera a potřebách.
10

  

     Každá organizace by měla mít svůj organizační řád zpracován přehledně a se začleněním 

důležitých bodů, díky čemuž čtenář řádu získá přehled o chodu subjektu. Základní myšlenka 

vychází z ujasnění si poslání organizace a běžných aktivit i strategických plánů. V úvodu řádu 

by mělo dojít k přiblížení základních údajů jako je zakladatel, sídlo, předmět činnosti, 

management. V další části pak je vhodné uvést grafické zpracování organizační struktury pro 

přiblížení řízení a procesů, přičemž tato otázka by pak měla být dále rozebrána. V kapitole 

pojednávající o vedoucích pracovnících jako ředitel, manažeři, vedoucí úseků by jistě měly 

být zařazeny jejich pravomoci, odpovědnost, rozsah jejich působnosti, pověřování jejich 

zástupců i vnitropodnikové normy zavazující zaměstnance v souvislosti s provozním řízením. 

Pochopitelně zejména u subjektů figurujících ve veřejné správě je namístě ošetření otázky 

jmenování a odvolání. V některých organizacích může mít management využívat služeb 

nezávislých poradců a konzultovat s nimi zamýšlené kroky.  Mohou být taktéž vytvářeny 

komise a kolegia, přičemž je organizačním řádem určeno jejich složení (stálé, či dočasné), 

kdy členové mohou sestávat i z vedení organizace, projednávaná témata a rozsah, upraveno je 

i častost setkávání, především dle pokynů ředitele. 
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 Srov. Urban, 2004  
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     Dalším bodem organizačního řádu by mělo být zakomponování fungování jednotlivých 

útvarů, úseků či středisek subjektu. Každá tato jednotka má mít odděleny své vlastní činnosti 

a hospodaření, a přitom navazovat chod organizace jako celek. Daný úsek má mít popsáno, co 

má zajišťovat, řídit, analyzovat, koordinovat, kontrolovat, tedy jaká je předepsána náplň 

práce, aby manažer věděl, k jakým výkonům a výsledků své podřízené vést. Určitě by mělo 

dojít k popsání práv a povinností všech zaměstnanců, vzájemných vztahů, a poté stanovení 

kompetencí pracovníků. 

     Směrodatné je, aby organizace vycházela z vlastní potřeby zajištění určitých prací, tedy 

personální požadavky se zformulují až na tomto základě v souvztažnosti s probíhajícími 

procesy. Lidské zdroje tak podléhají potřebě organizace a efektivnímu rozdělení rolí, což 

zajišťuje adekvátní průběh dennodenních činností. V současné době se stále více užívají 

interní komunikační systémy jako intranet, což nahrává začlenění praktikovaného systému 

komunikace a sdílení informací do organizačního řádu. Poslední kapitolou organizačního řádu 

mají být tzv. závěrečná ustanovení. V této části se pojednává o účinnosti řádu, přílohách, 

problematice výjimečných případů. Každý organizační řád musí být oficiálně schválen 

ředitelem organizace a podepsán.
11

 

3.2.2 Aktualizace organizačního řádu 

     Organizace v průběhu své existence procházejí různými fázemi, resp. životním cyklem. 

V jednotlivých etapách je potřeba správně odhadnout její směr a přizpůsobit tomu celkové 

pojetí řízení. Historie subjektu poukazuje na tradici, předchozí způsoby vedení nebo předešlé 

výsledky a má vliv na dotváření budoucího směřování. Organizace může do stylu vedení 

zahrnout také organizační typologii. Tato napomáhá adekvátnímu znění organizačního řádu 

nikoli podle křivky vývoje v čase, ale podle sdílených hodnot, principů. Charakter organizace 

působí jako celek subjektu, ale může být členěn i v rámci jejích částí, divizí, středisek. 

Rozlišující znaky jednání, odlišné styly řízení nebo preference vytváří jedinečnou identitu 

organizace, která má být organizačním řádem podtržena a potvrzena. Proto i každý 
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zaměstnanec musí mít možnost seznámit se s charakterem organizace, v níž působí, aby tak 

získal přehled o požadovaném chování.
12

 

4. Manažerské kompetence   

     V kapitole čtvrté popisuji manažerské kompetence. Manažer v organizaci disponuje 

pravomocemi a odpovědností, a rovněž musí znát a naplňovat své kompetence, tedy 

požadované znalosti, dovednosti, osobnostní profil a přístup k záležitostem týkajících se jeho 

práce. Tato kapitola zahrnuje charakteristiku manažerských kompetencí a nástroje 

manažerského řízení dle kompetencí.  

 

4.1 Charakteristika manažerské kompetence 

     Kompetence v manažerské práci zahrnují práva a povinnosti manažera, které jeho pozice 

zahrnuje, tedy hovoříme o oprávnění daného pracovníka se nějak chovat a rozhodovat. Taktéž 

pod pojem kompetence můžeme zařadit schopnosti vykonávat manažerskou práci. 

V soudobém dynamickém prostředí jsou manažeři nuceni přizpůsobovat svou práci změnám, 

jež jejich kompetence i jednání ovlivňují. Za ty nejzávažnější lze považovat efektivní 

informační toky, kdy informace musí být dostupné včas a na správném místě řetězce 

pracovních pozic. Rovněž manažeři stále více zapojují do rozhodovacích procesů své 

podřízené, delegují na ně některé úkoly a tímto vymezují více časového prostoru vlastním 

důležitým krokům, které mohou dělat jen oni sami, nezdržují se tedy tím, co mohou vykonat 

jiní a třeba i lépe, jelikož manažer má osvojeny především odlišné úkoly. Pochopitelně 

s dynamickým prostředím a prací v něm souvisí i schopnost nacházet a využívat nové 

obchodní příležitosti i nové zdroje, ať už finanční nebo personální či informační. Za jeden 

z nejdůležitějších předpokladů k orientaci se a úspěšnému výkonu manažerské práce lze 

považovat vlastní postoje a návyky manažerů. Ty totiž mají vliv na jejich názory, přístup, 

představy o vedení, implementaci podnikových plánů i kompetence jednotlivých pracovníků. 

Manažeři určují, jakým směrem se manažerská práce dané organizace bude ubírat. 

Kompetenční přístup pak napomáhá zefektivnit probíhající procesy v podniku skrze 
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soustředění se na chování manažerů v reálných situacích, nikoli na teoretickou rovinu 

popisu.
13

 

4.1.1 Složky kompetencí 

     Pro kvalitní výkon manažerské práce je potřeba, aby vedoucí pracovník vyznával 

odpovídající hodnoty, měl odborné znalosti, vykazoval jistou míru intelektu, schopnost 

mezilidské komunikace, talent a účinnou motivaci podřízených i pracovní vyspělost. 

Kompetenční model pak ukazuje schopnosti, dovednosti, oprávnění, přičemž se vyvaruje 

řazení dle věku, pohlaví, rasy. Kompetence vymezují okruh jeho chování, které je na dané 

pozici potřeba vykazovat, aby dané pracovní úkoly byly vykonány s předpokládaným 

výsledkem. Určovány jsou tedy nároky, jež jsou na dané pozici kladeny a podle toho je pak 

možné jejich měření a úroveň u daných manažerů. Každý jednotlivec vykazuje jinou míru 

připravenosti a s tím i související motivace chovat se požadovaným způsobem. Na základě 

poznání úrovně rozvoje kompetencí je možné předvídat kvalitu jednání v různých situacích, 

tedy jak se jedinec bude chovat, myslet, tvořit, rozhodovat. Dílčí složky osobnosti toto 

ovlivňující můžeme spatřovat v dovednostech, vědomostech, osobnostních rysech, motivech, 

vnímání sebe sama. Dané projevy chování pak lze testovat a dle toho rozlišit jedince vhodné 

na danou práci a jedince, jež nesplňují stanovená kritéria. V turbulentním prostředí je ovšem 

nasnadě angažovat manažery s vysokým výkonem, tedy plnící požadavky nadprůměrně. 

Nejnázornější zpětná vazba je poskytnuta srovnáním očekávání a skutečných výsledků. Při 

výkonu manažerské práce závisí výsledky nejen na dodržování strategických cílů, ale i na 

naplňování dílčích úloh v běžném provozu podniku jako vedení zaměstnanců, delegování, 

řešení konfliktů, motivování kolektivu i jedinců v něm, stylu rozhodování, vyjednávání nebo 

empatii. Znalostní zázemí manažera pak závisí nejen na jeho samotné odbornosti, ale i na 

technických možnostech a zdrojích, které má k dispozici.
 14

  

     K samotnému vymezení manažerských kompetencí je důležité vycházet z univerzálních 

teoretických modelů, které se ve většině případu opakují jen s menšími obměnami, nutné je 

pak zohlednit prostředí konkrétní organizace. K dané pozici je potřeba přiřadit 

                                                           

13
 Srov. Kubeš-Spillerová-Kurnický, 2004  

14
 Srov. Kubeš-Spillerová-Kurnický, 2004  
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charakteristické očekávané chování. Dále se určuje požadovaný výkon a výsledky, kterých má 

tento vedoucí pracovník dosahovat, k čemuž mu jsou přiřazeny pravomoci a zodpovědnost. 

Základní složky kompetencí manažera představují znalosti, zkušenosti, povahové rysy, 

postoje a dovednosti. Znalosti znamenají vědomosti o prostředí působení organizace, 

informace o metodách a stylech manažerské práce, odbornost. Zkušenosti poukazují na 

praktické poznatky manažera a schopnost na nich dále stavět. Povahové rysy značí poměrně 

stabilní projevy chování manažera, které zohledňuje jeho osobnostní charakteristiky. Postoje 

hovoří o hodnotách, které manažer vyznává, přístup k jeho okolí a tendenci k určitému 

způsobu reakce na osoby, situace, sebe sama. Dovednosti lze definovat jako kvalifikaci 

manažera znát a vykonat svěřené úkoly, osobnostní předpoklady k manažerské práci a jeho 

adekvátní způsob práce s podřízenými.
15

 

 

4.1.2 Tvorba kompetenčního modelu 

     Při vytváření popisu kompetencí nastává několik navazujících fází. Přípravná fáze 

zahrnuje pochopení organizační struktury a v ní umístění dané pozice a cílům, kterých se má 

na této pozici dosahovat. Opíráme se o vizi a poslání organizace a tím si ujasňujeme, které 

z kompetencí budou považovány za stěžejní. Dále přichází na řadu sběr dat, kdy vycházíme 

z rozboru pracovního místa. Využívají se metody jako pozorování, panely expertů, rozhovory, 

průzkumy, analýza pracovních úkolů/funkcí, metoda kritických situací. Po analyzování dat a 

jejich vyhodnocení se popisují a tvoří kompetence jednotlivých pozic v podniku. Obecně platí 

jasné a srozumitelné formulace, kompromis mezi všeobecností a specifičností popisu daného 

místa. Názvy samotných kompetencí pak mají vyjadřovat jádro požadovaného chování.  

     Určením kompetencí v organizaci se dostáváme k tvorbě kompetenčního modelu. Ten 

popisuje vědomosti, schopnosti, motivy, osobnostní charakteristiky jako celek. Model 

zahrnuje část obecnou i část aplikovanou přímo na obor a prostředí podniku. Záleží 

pochopitelně na prezentovaném typu chování, který se odlišuje právě od podmínek 

jednotlivých obchodních subjektů v rámci vlastní činnosti i od zaměření výstupů dané pozice 

(zaměření na zákazníka, technické hledisko, úkol v rámci velikosti organizace). Setkat se 
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můžeme s pojmem generické modely. Ten zahrnuje obecně osvědčený výčet kompetencí 

uplatňovaných dle pracovního zařazení (manažer nákupu, mzdová účetní, poradce…). Nutné 

je však vždy upravit na konkrétní situace a možnosti v konkrétní oblasti a organizaci a brát 

jako jakýsi odrazový můstek. Tak jako i při jiné tvorbě se uplatňuje logický postup 

jednotlivých kroků. Smyslem je vyjasnit si cíle, kterých má být dosaženo. Na jejich základě se 

určí klíčové kompetence, aby byla naplněna potřeba konkurenceschopnosti, reakce na změny 

oboru nebo u zaměstnanců. Další důležitý je aspekt cílové skupiny, na kterou chceme působit, 

resp. zformování klíčových motivů a pracovníků, kteří na ni budou moci nejvíce působit. 

V praxi můžeme upřednostnit aplikaci již vyvinutého modelu na konkrétní případ, nebo jít 

cestou tvorby vlastního kompetenčního modelu. Při volbě druhé varianty bývá povolán 

projektový pracovník či tým mající za úkol realizaci a fungování modelu. Své myšlenky by 

zde měli uplatnit vedoucí úseků, zejména pro určení výsledků a jejich měřitelnosti. Model se 

musí ověřit zpětnou vazbou a připravit k reálné implementaci.
16

 

 

4.2 Nástroje řízení podle kompetencí 

     Při řízení dle kompetencí je zásadní vidět spojitost úkolu a ukazatele, který jeho plnění 

hodnotí. Například se jedná o parametr finanční, kvalitativní, množstevní, doby plnění. K 

určení ukazatelů a jejich rozboru lze vycházet z principů Balanced Scorecard nebo modelu 

EFQM. Směrodatné je vycházet z interní potřeby a formulovat tak parametry definující danou 

pozici. Sledujeme poté výstupy v podobě zvládání procesu vedoucího k cílu i výkon samotný. 

Potenciál pracovníka by měl být spatřován jak ve zvládání běžných rutinních úkolů, tak 

v dostatečné připravenosti na mimořádné situace. Pro měření úrovně lze využít škály pro 

posuzování, které se aplikují na konkrétní zadání. Můžeme posuzovat vlastnosti, postoje nebo 

schopnosti (tj. znalosti a dovednosti). Jako nástroj pro vyhodnocení sledovaného ukazatele 

mohou manažeři využít dotazníky, testy, případové studie reálných situací nebo řešení 

vymodelovaných jednání. Vlivem fyziologických a psychologických charakteristik dochází 

k projevu osobnostních rysů, které nelze ovlivnit, ale smyslem je poznat je a využít. Nejlépe 

měřitelné jsou hodnoty týkající se osobnosti jako takové. Například výška, věk. 
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4.2.1 Vlastnosti 

     Neovlivnitelné osobnostní charakteristiky jsou vlastnosti. Souvisejí s motivací, chováním, 

interakcí v mezilidských vztazích. Motivační založení pracovníků avizuje vnitřní vnímání 

organizace a práce, projevy chování poukazují na typ jedince, pro což lze využít typologii 

MBTI. Interakce v mezilidských vztazích značí styl jednání jedince a jeho preference typu 

osobních vazeb. 

 

a) motivační založení 

     Při hodnocení lidských zdrojů se může vycházet z metody zkoumání motivačního založení 

pracovníků. Znamená to správné posouzení upřednostňovaných aspektů pracovního života, 

čímž lze předcházet nevhodnému personálnímu obsazení pozic. V této souvislosti se v praxi 

využívají testy osobnosti, které poukazují na charakteristiku jedince i v rámci pracovního 

výkonu, jeho cílevědomosti a potřeby získávat podněty k dalšímu plnění úkolů. Rozhodně pro 

manažerské pozice platí vysoká úroveň vnitřních motivů, které ženou dopředu a v pozitivním 

slova smyslu s sebou táhnou své podřízené. Preference dynamiky před stabilitou předurčuje, 

kdo se hodí jako kandidát na manažerský post, jelikož proaktivita, schopnost věnovat se více 

záležitostem najednou, ambice, cíle, dosahování výsledků jsou parametry napovídající o silně 

vedoucím typu. Naopak preference užitečnosti před efektivitou naznačuje na přátelský typ 

člověka, který má snahu stmelovat tým, pomáhat svým podřízeným s myšlenkou, aby se všem 

dobře pracovalo, ovšem dostatečně si nechrání úspěšnost prováděných aktivit a smysluplný 

výkonu. Typologie zabývající se mírou rozvinutosti a důležitosti motivace usnadňují 

optimalizaci lidských zdrojů dle osobnostních předpokladů. Znalost typu pracovníka 

umožňuje správně odhadnout, jaký druh úkolů a s jakou obtížností jej tento umí vykonat, což 

s sebou nese adekvátní rozdělení zaměstnanců s různou úrovní motivačního založení 

v organizační struktuře.  

 

b) typologie MBTI 

     Pro zhodnocení osobnostních charakteristik člověka lze využít i tzv. MBTI (Myers-Briggs 

Type Indicator) typologii. Pro posuzování se rozlišují čtyři různé škály, které zohledňují 

odlišné typy osob. Smyslem aplikace této metody do manažerské práce je pochopit, že styl 

jednání zaměstnanců se odvíjí prioritně od jejich osobnosti jako takové a podle povahy 

činností by měl manažer umět přiřadit správnou osobu ke správným úlohám. Pro stupnici 
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extrovert-introvert se jedná o uvědomění si, že extrovertně založený jedinec čerpá energii 

z druhých, resp. projevuje své emoce navenek. Oproti tomu introvert se vyznačuje vnitřním 

klidem, sklonem k promýšlení věcí, někdy může působit nezájmem či laxností, což je 

způsobeno nevyzařováním energie navenek. Další stupnice je založena na způsobu přijímání 

informací, zda k tomuto dochází smysly, nebo intuicí. Smyslové vnímání si vyžaduje fakta, 

skutečnosti, podrobnosti, aby takto založený jedinec mohl zanalyzovat vše potřebné a na 

základě zkoumání dospět k výsledku. Intuice napovídá o preferování vlastních dojmů a 

pocitů, které jsou navozovány podvědomě, ovšem pro takovou osobu mají význam při 

rozhodování. Stupnice mající na svých koncích myšlení a cítění odkrývá, jakým způsobem 

osoba jedná, jaký její chování má dopad na druhé. Myšlení jako takové je založeno na 

racionalitě, údajích, realistickém pohledu na věc. Při výkonu manažerské funkce se projevuje 

jako rozumové zhodnocení situace a závěru bez emocí. Na druhé straně cítění je založeno na 

pocitech, vnitřním prožívání druhých, takovýto manažer je empatický, zajímá se o dopad 

svých činů na své podřízené. Čtvrtá stupnice určuje míru nastavení jedince na přizpůsobení se 

změnám, resp. vnímání a usuzování. Vnímání usuzuje na přizpůsobení se změnám, větší 

množství rozdělaných úkolů, nadšení související s probíháním změn. Naproti tomu usuzování 

souvisí s pořádkem. Takto založený manažer upřednostňuje systematičnost v činnostech, řídí 

svou činnost i podřízené podle plánů, vytváří seznamy, evidence, může mít tendenci neustále 

druhé opravovat a kontrolovat, zda dodržují normy a pravidla, někdy až příliš striktně. 

 

c) interakce v mezilidských vztazích 

     Vlastnosti pracovníků lze jistě hodnotit podle komunikace s jinými osobami, podle 

interakce s okolím. Projevuje se tak míra sociálního přizpůsobení se, anebo naopak 

nepřizpůsobení. Každá osobnost preferuje jiný styl chování u dalších jedinců. Požadavky na 

umění přizpůsobit se jednotlivým skupinám osob platí pro manažerské pozice silněji než na 

jejich podřízené. Někdy se používá termínů kompetitivní a kooperativní chování. Tuto 

typologii lze využít pro zkoumání úrovně sociálních vztahů. Jedinci orientovaní na vlastní 

výkon, uplatňování moci a zisk na úkor druhých spadají do skupiny kompetitivního chování, 

jedinci zaměření na pomoc druhým, získávání společně s ostatními se vyznačují 

kooperativním chováním. V manažerském prostředí se mohou vyskytovat oba typy 

v závislosti na požadavcích na dané místo a jeho personální obsazení. Například při zavádění 

změn je potřeba dát zodpovědnost osobě komparativní, která bude autoritou, bude se dívat na 

vlastní plnění a tím tedy i nutit svůj tým k výsledkům. Pro stmelení zaměstnanců a sjednocení 
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postojů v rámci organizace zase bude potřeba angažovat jedince se sklonem ke kooperaci, 

který bude týmovým hráčem a který se bude zaměstnancům individuálněji věnovat. 

 

 

4.2.1 Schopnosti a postoje 

     Při posuzování ovlivnitelných charakteristik se zkoumají schopnosti a postoje. Na obě 

charakteristiky lze působit, ovlivňovat je a upravovat, nejsou vrozené. 

 

a) schopnosti 

     Jako první se lze zaměřit na schopnosti. U manažera se jedná o zdroje pro jeho práci, které 

může trénovat, rozvíjet, využívat ve své každodenní praxi. Platí zde přímá úměra ve vývoji, 

čím více se schopnosti využívají, tím více se zlepšují a posilují. Schopnosti zahrnují znalosti 

(vědomosti) a dovednosti (um). Schopnosti se dále dělí na tvrdé a měkké. Skupina tvrdých 

souvisí s technickými schopnostmi, odborností. Skupina měkkých obsahuje interakci 

s jednotlivci a skupinou. Ještě lze vymezit tzv. přechodné schopnosti, což znamená schopnost 

systémového myšlení. V manažerské práci se toto projevuje tím, že manažer je schopen 

kvalitně a metodicky sledovat jevy, analyzovat a správně vyhodnocovat a to v souvislosti 

s příčinami a časem. 

     Měkké schopnosti značí umění komunikace a jednání s ostatními osobami. V organizaci se 

manažer setká nejčastěji s požadavkem na schopnost komunikace. Od základních požadavků 

na sdělování informací jedinci či prezentaci skupině osob, přes naslouchání druhým až po 

komunikační vedení svého týmu. Manažer musí umět zvládnout komunikaci v horizontálním 

směru, což znamená zaměstnance na stejné úrovni organizační struktury. Důležité je umět 

s nimi spolupracovat, zvládat obtížné situace, které mohou v souvislosti s chodem organizace 

vzniknout, a schopnost vyjednávat. Jako třetí z měkkých schopností lze hodnotit úroveň ve 

vertikálních vztazích, což znamená schopnost vedení týmu. V rámci zvládnutí vertikálních 

vztahů se jedná o delegování, motivování druhých a posilování kooperace pracovníků 

svěřeného týmu. Měkké schopnosti jsou hůře uchopitelné, definovatelné a proveditelné než ty 

technické. Měkké schopnosti se hodnotí dle působení manažera v praxi, využívá se jeho 

pozorování nebo koučování, pro technické schopnosti se využívají testy či zkoušky. 
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b) postoje 

     Postoje jsou druhou ovlivnitelnou charakteristikou. Do skupiny postojů lze zařadit motivy 

a názory, jedná se tedy o to, co si manažer přeje a chce, a o to, co si myslí a čemu věří. Při 

manažerské práci se postoje nevyskytují jako samostatná složka, ale tvoří celek s vlastnostmi 

nebo schopnostmi. Nelze tedy na problematiku pohlížet jen tak, že se hodnotí vlastnosti, 

schopnosti a postoje zvlášť, ale i při jejich dílčím měření je nutno finální závěr činit se 

zohledněním jejich provázanosti do jednoho celku. Postoje samy o sobě lze rozčlenit na tři 

části. První zohledňuje loajalitu, tedy ztotožnění s organizací, s její vizí a strategií, 

s přijmutím vlastní role v rámci organizační struktury a svým způsobem i s akceptací sebe 

sama. Druhá souvisí se stabilitou, což se odráží v míře spolehlivosti, odpovědnosti a integrity. 

Třetí část postoje tvoří dimenzi dynamiky, která se projevuje v úrovni samostatnosti, 

flexibility a kreativity. Hodnocení postojů jsou poměrně obtížná. Lze doporučit vzájemné 

hodnocení osob, které umožní širší záběr. Ne formou jednoduchých dotazníků, ale složitější 

modifikace, která vyžaduje vyšší časovou náročnost i kvalitu zpracování výstupů. V tomto 

směru se využívají počítačové programy, které obsáhnout velký počet dotazníků a vygenerují 

grafy a tabulky vyhodnocení. Nezbytné je určité a srozumitelné zadání, aby všichni 

hodnotitelé mohli objektivně posoudit hodnoceného a aby tak výstupy byly relevantní.
17

 

 

5. Manažer při řízení interních procesů 

     V kapitole páté se budu zabývat vedením, delegováním, interní komunikací a rozvojem 

kompetencí. V příspěvkové organizaci vstupuje manažer do interních procesů, jeho úloha 

spočívá v jejich řízení. Smyslem je představit tyto procesy manažera a v nich jeho roli, 

chování a přínos. Dílčí subkapitoly pak zahrnují zajímavé podněty k zavedení pro vyšší 

výkonnost a efektivitu řízení a systematičtější manažerskou práci v příspěvkové organizaci. 
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5.1 Vedení 

     Vedení představuje jeden z procesů manažera. Samotné vedení zaměstnanců z hlediska 

motivování nestačí, je potřeba dovést je do fáze, kdy jim pracovní náplň přináší uspokojení. 

Motivace sama o sobě působí zvenčí jako manipulace druhé strany, nikoli jako vnitřní impuls. 

Ovšem silná pracovní angažovanost přinášejí vysoká očekávání a o to více při neúspěchu 

snižují zaujetí. Manažer by pro kvalitní zvládnutí vedení měl disponovat vůdčími 

schopnostmi a přirozenou autoritou, soustředit se na splnění cílu, a to při zohlednění možné 

míry rizika, věcně řešit vzniklé potíže a celkově se realisticky dívat na věc. Úloha vedoucích 

spočívá informování podřízených o požadovaném výkonu, výsledcích a termínu splnění. Zde 

je nutné zmínit sílu vazby mezi výkonem a výsledky, jelikož při vysokém výkonu nemusí být 

dosahováno potřebných výsledků. V případě nesouladu těchto veličin je vhodné zaměřit se při 

dalším rozvoji pracovníků na jejich kompetence, aby jejich aktivita byla vyvíjena správným 

směrem a způsobem. Manažer sám by pak měl stanovit konkrétní způsobilosti, které 

zaměstnancům chybí, nebo nejsou na dostatečné úrovni, a termín, kdy budou podrobeni 

vyzkoušení, zda je již mají doplněny. Jako součást vedení lze zmínit i pravidelné rozhovory 

s podřízenými a individuální koučování, aby byl jasně stanoven čas, v němž obě strany 

konzultují pracovní záležitosti, řešení úkolů nebo opatření pro zdárné zvládnutí.
 
 

5.1.1 Řízení dle kompetencí 

     V současnosti je běžnou praxí uplatňování řízení pracovníků dle kompetencí, tedy dle 

požadavků na jejich pracovní náplň. Důležitá je srozumitelnost s požadovanými úkoly, 

zodpovědností a očekáváním. Každá pravomoc s sebou přináší míru odpovědnosti za 

uskutečněné kroky a rozhodnutí. Zvýšení spoluzodpovědnosti za určité činnosti lze dosáhnout 

delegováním některých pravomocí na podřízené. Toto motivační gesto ulehčí vedoucím 

v úlohách, které jiný pracovník zvládne sám a ušetří tak čas nadřízenému. Pochopitelně pak 

pociťuje vlastní užitečnost a důležitost v organizaci. Uplatnění dalších kompetencí rozšíří 

záběr pracovníka, umožní diagnostikovat jeho další rozvoj a zvýšení kvalifikace, podá 

vedoucímu představu o kvalitách podřízeného, které dosud nemohl neprojevit při dosavadním 

pracovním zařazení.
18
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5.1.2 Řízení dle cílů 

     Řízení dle cílů znamená, že vedoucí rozhoduje nejen o postupu a personálním obsazení 

jednotlivých obchodních případů či projektů, ale zapojuje také do řízení daného procesu 

zúčastněného pracovníka za využití jasně stanoveného cíle. Díky vzájemně odsouhlaseným 

cílům dochází k určení adekvátního způsobu jejich naplnění a k transparentnímu vyhodnocení 

dosažených výsledků. V tomto směru se považuje za žádoucí zapojit všechny účastníky do 

procesu a zvýšit tak pocit jejich vlastní zodpovědnosti za svěřený úkol. Společné cíle 

rozhodně více zavazují, jsou lépe uchopitelné i kontrolovatelné, jelikož hodnocení splnění lze 

s podřízeným podrobněji provést rozbor, prověřit pochopení dílčích kroků a tímto dopředu 

ošetřit případná pochybení v obdobném budoucím případu.
 19

  

5.1.3 Vedení týmu 

     Manažerská práce je založena na vedení konkrétního kolektivu. Trendem v organizacích je 

přiřazení manažera k týmu, v tradičních strukturách se jedná o vedoucího úseku. Ať už se 

použije jakékoli slovní vyjádření, princip zůstává stejný, a sice vedení skupiny osob, díky 

němuž organizace dosahuje svých cílů, přičemž jednotlivé týmy jsou založeny s určitým 

záměrem a funkcí, kterou mají plnit. V příspěvkové organizaci se týmová práce dimenzuje dle 

jednotlivých útvarů, kdy jejich vedoucí pracovníci řídí kolektiv v rámci tohoto úseku. 

Vytvoření menších spolupracujících skupin, přibližně do osmi osob, s sebou přináší vyšší 

pružnost a schopnost rychlejší reakce dle požadavků. Taktéž poskytuje všem prostor pro 

vyjádření se, ukázání vlastního výkonu, prezentování svých zkušeností a názorů. Členům 

týmu by měl manažer srozumitelně přiblížit přínos jejich kooperace, a sice vzájemné sdílení 

jako forma jejich rozvoje a další inspirace. Vědomosti a dovednosti jednotlivých pracovníků 

se takto utvrzují, zvyšují, doplňují se vzájemně a celkové působení síly skupiny přináší všem 

synergický efekt. 

     Na druhou stranu pro dlouhodobé výsledky musí manažer nastavit již od začátku 

fungování skupiny jasná a srozumitelná pravidla platící pro všechny i metodiku pro řešení 

záležitostí. Zejména menší týmy se pak vyznačují atmosférou důvěry a vysokým pracovním 

nasazením. Pochopitelně k samotnému výkonu a týmovému výsledky je potřeba, aby tým 
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pracoval efektivně. Znamená to tedy, že na základě přidělených zdrojů pro práci, profilu 

jedinců ve skupině a vzájemné pomoci a podpory členů manažer tým stmeluje a stimuluje 

k plnění povinností, pokud možno při zachování nenásilné formy tlaku na výkon. Manažer 

musí umět správně identifikovat své žádoucí chování podle situace v organizaci i uvnitř týmu 

a dle toho volit styl řízení. Sebekontrola hraje důležitou úlohu a napomáhá udržovat 

atmosféru v kolektivu a pocit spokojenosti všech členů. Rozhodně musí být manažer schopen 

volit vhodnost úkolů pro jednotlivé podřízené a spravedlivé rozložení mezi ně a rovněž 

způsob informování o roli, úloze a povinnostech všem členů v týmu. Manažer také zastupuje 

skupinu navenek v rámci celé organizace, proto musí umět prezentovat sebe, svůj tým, svá 

sdělení. 

     Od manažera se očekává, že bude umět vytvořit a udržet harmonii ve vztazích, pracovně 

pozvednout výkon a rozvoj jednotlivých pracovníků i týmu jako celku při dosahování 

organizačních cílů a kvalitně, klidně a profesionálně poradit při řešení obtíží či nenadálých 

situací. Týmová práce při zhodnocování plnění vychází z techniky zpětné vazby oproti kritice 

a má tendenci dát metodické pokyny a vodítka pro další práci, tedy nabídnout řešení namísto 

holého negativního osočování. 

     V rámci týmu má každý člen své místo, tedy ví, jaké je standardně požadované chování 

v různých situacích se zohledněním zodpovědnosti za činy. Každý v týmu by měl být schopen 

a ochoten ke společné práci. Taktéž srovnatelnost odborná a z hlediska zkušeností hraje svou 

roli. Přílišné rozdíly mezi členy mohou v dlouhodobém horizontu narušovat integritu týmu. 

Ovšem pokud se jedná o rozdílnost osobností, lze zde vyzdvihnout přínos týmové práce, 

jelikož schopnost akceptovat názory druhých, třeba i úplně opačných, je nezbytná. V praxi 

bývají různorodé týmy výkonnější a efektivněji pracující. Často se využívá pro pochopení 

jednotlivých osobností v týmu a účinnější spolupráci typologie týmových rolí, jak 

zaznamenává tabulka 5.1.3 dále.
20
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Tab.5.1.3 Týmové role – typologie pro práci manažera dle Lojdy 

Role Popis Projevy 

Analytik 
Realista, řídí se fakty, 

udržuje skupinu v realitě. 

Nejdříve si vše prostuduje, rozhoduje se až po 

pochopení situace, dříve nejedná.  

Akční typ 

Motor týmu, trvale 

orientován na postup k cíli, 

nemá rád odklady. 

Preferuje rychlá řešení, okamžité efekty. Ostatní 

k práci motivuje svým elánem a tahem na bránu. 

Vizionář 

Pracuje s budoucností, 

současnost ho nezajímá. 

Přehlíží drobné problémy, některá řešení považuje 

za samozřejmá a přenechává je jiným, nezabývá se 

maličkostmi. 

Administrátor 

Má smysl pro pořádek, 

který u ostatních vyžaduje. 

Dokáže dobře organizovat práci, má činnost týmu 

pod kontrolou a nemá potíže s dodržováním 

pravidel. 

Myslitel 

Působí jako tvůrce nápadů 

a možných řešení. Dokáže 

dobře hodnotit myšlenky 

ostatních. 

Do diskuse se bude zapojovat až tehdy, až bude mít 

pocit, že má co říct. K prosazení některých svých 

myšlenek potřebuje podporu.  

Sociální typ 

Při práci v týmu je pro něj 

důležitá pohoda, má rád 

humor. 

Potřebuje spolupráci s ostatními představiteli rolí, 

protože je méně orientován na cíl. 

Vůdce 

Vyžaduje respekt a souhlas 

od ostatních členů týmu. 

Je orientován na cíl. Umí udržovat rovnováhu mezi 

individuálními potřebami členů týmu a orientací na 

cíl.  

      

5.1.4 Nástroje vedení 

     Pro výkonnost týmu by v rámci organizace měly být zavedeny nástroje vedení zaměřené 

na vztah manažer-pracovník. Tento praktický nástroj vedení může být v organizaci nazýván 

jako individuální rozhovory, konzultace, koučování, mentoring. Ve všech případech se ovšem 

jedná o nástroj systematického rozvoje ve vztahu podřízený-nadřízený, příp. podřízený-

externí kouč. 
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a) koučování 

     Individuální koučování je metoda vedení směřující pracovníka prostřednictvím jeho 

individuálního rozvoje k vyšším pracovním výkonům. Slouží jako forma řízení pracovníka za 

účelem prodiskutování svěřených úkolů a s tím souvisejících záležitostí. Koučování by mělo 

probíhat ideálně v týdenním intervalu, jakožto rozhovor mezi manažerem a podřízeným, který 

je oficiálně zařazen v jejich pracovních kalendářích a opakuje se v krátkém časovém období. 

Zároveň ale úspěšné naplnění cíle koučování podporuje atmosféru důvěry a neformálnosti. 

Jedná se o řízený proces, díky němuž dochází k průběžnému rozvoji pracovníka a to tak, že 

jej manažer otázkami dovádí k uvědomění si vlastního výkonu a jeho možných změn, rezerv. 

Tímto postupem se zabezpečuje, že pracovník si zodpoví sám, jaká je jeho současná pracovní 

úroveň a na jakou by měl směřovat, přičemž tato nenásilná forma přispívá k tomu, že výstup 

z koučování je odrazem jeho vlastních myšlenek, tedy za následné činnosti přebírá 

zodpovědnost. Manažer by měl praktikovat empatický přístup, umět naslouchat a otevřeně 

komunikovat i při negativních zprávách. Samotný průběh by měl směřovat od probrání 

situace v pracovních úkolech, jaké jsou, zda jsou plněny v požadované kvalitě a čase, co může 

pracovník zlepšit, aby jeho činnost byla efektivnější. V závěru by mělo dojít k diskusi 

zaměřené na kompetence pracovníka, jeho vlastní pohled, jaké kompetence pro náležité 

plnění probraných úkolů potřebuje, zda je má a v čem by se měl zlepšit. Manažer by k tomuto 

měl připojit svůj záměr, případně při absenci požadovaných kompetencí dohodnout 

s pracovníkem termín vyzkoušení, zda je již má. 

     Pravidelné koučování přináší manažerovi zlepšování výkonu jeho podřízeného, čímž ten 

dosahuje lepších výsledků, zvládá stále více činností sám při zachování kvality jako při 

dozoru manažera. Koučování posiluje vztah manažer-pracovník a upevnění pocitu 

sounáležitosti. Pracovník díky individuálnímu koučování ukotvuje svou jistotu v provádění 

aktivit, udržuje a zlepšuje svou schopnost učení se, zesiluje vnitřní motivaci díky 

kooperačnímu přístupu k jeho osobě. Organizace pociťuje přínos koučování v postupném 

zlepšování výkonu pracovníků, vztahů manažerů a jejich podřízených i změně způsobu 

myšlení zaměstnanců, a to z toho důvodu, že pravidelným koučováním dochází ke zvyšování 

vnímavosti a empatie. 

     Ve větších organizacích bývají pro manažery najímáni profesionální kouči, využívají se 

jako externí článek pro zvyšování efektivity řízení prostřednictvím úrovně výkonu manažerů. 
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Externí kouč netrpí tzv. provozní slepotou, je schopen nezaujatého pohledu na věc a přináší 

zkušenosti, novinky, inovace. Pro management může být externí kouč povolán i z důvodu 

vytvoření bezpečné atmosféry ke sdílení pocitů a problémů organizace, které jinak nelze 

ventilovat interně, ale je potřeba je pojmenovat a vyjasnit si další práci s nimi. V rámci 

pravidelného koučování by mělo vždy docházet k vyhodnocování a plánování dalšího 

rozvoje. Před a po ukončení pracovní činnosti tak dochází k měření a závěru, což napomáhá 

tzv. proaktivnímu koučování, tedy tomu, které má svůj vývoj a směr. Naproti tomu reaktivní 

koučování se aplikuje při situacích vyžadujících řešení, pro vyjádření chvály nebo zasáhnutí 

při poklesu/zvýšení výkonu pracovníka.
 21

  

b) mentoring 

     Jako další nástroj vedení v organizacích se využívá také mentoring. Jedná se o způsob 

vedení k rozvoji schopností pracovních sil, o styl, který napomáhá vytvoření a upevnění 

vztahu. Mentor působí na interní bázi, jeho role spočívá zejména v práci s novými 

zaměstnanci, zaměřuje se na dlouhodobý rozvoj. Mentor je osoba, která má na druhého 

působit jako vzor, nevynucuje si poslušnost z pozice nadřízeného. Práce mentora sleduje 

nejen odborné znalosti a dovednosti, jako je tomu u koučování, ale také sociální složku. 

Mentor musí disponovat nejen zkušenostmi a odborností, ale také schopností navázat 

otevřený vztah. Funguje spíše jako podpora iniciativy pracovníků, pomocník 

v jejich profesním vývoji i zvládání obtížných situací, řešitel při jejich záporném chování. 

Mentorig jako forma práce se zaměstnanci vyžaduje vůli obou stran, důvěru, přátelský vztah, 

žádá si svůj čas a ochotu.
22

 

 

5.2 Delegování 

      Delegování lze využít jako nástroj, jak zefektivnit řízení organizace. Řediteli umožní 

zapojit jednotlivé vedoucí do řízení organizace, jejího směřování a zodpovědnosti za plnění 

úkolů a výsledků. Vedoucí díky delegování více inklinují k proaktivnímu chování. Vyvinutí 
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iniciativy z jejich strany tak nahrává lepšímu dlouhodobému chodu organizace. Delegováním 

opakujících se a jednoduchých úloh, které mohou vykonávat podřízení a rozvíjet tak své 

dovednosti a schopnosti, získají vedoucí více času na řešení strategických záměrů a širší 

prostor pro orientaci na komplexnější pohled. Taktéž pověřování podřízených úkoly jinak 

vykonávanými vedoucím zvyšuje jejich loajalitu a pocit náležitosti. Lze předpokládat, že 

analyzování prvků pracovního chování zaměstnanců přinese nadřízeným podněty v personální 

oblasti a projev manažerského chování vedoucích tak může být nasměrován k vytváření 

žádaného pocitu a motivace pracovníků. Trend aplikovaný v mnoha organizacích jako 

příprava rozvojových programů pro pracovníky, tréninkové manažerské programy nebo 

odborná školení napomáhá zlepšení fungování a větší pružnost jednotlivých středisek i 

organizace jako celku. 

5.2.1 Pravidla delegování 

     Zejména s ohledem na ponechání širšího prostoru vedoucím ve strategických záležitostech 

a manažerské práci lze doporučit vyšší míru delegování, čemuž jistě organizační struktura 

nahrává. Jedná se o předávání odpovědnosti podřízeným s cílem rozvíjet jejich schopnosti, 

obohatit pracovní proces, vychovat budoucí nástupce i zvýšit loajalitu vůči organizaci. 

Nejprve je důležité provést dostatečnou analýzu práce vedoucí, rozdělit jeho úkoly na lehce 

převoditelné, obtížně převoditelné a ty, které musí vykonat sám. Začíná se od těch nejméně 

zásadních dle míry priority. Pro lepší začlenění nových pravomocí a odpovědnosti 

podřízeným lze toto pojmout jako předání nových kompetencí, které by pak byly zachyceny 

v organizačním řádu. Delegování se týká především rutinních úloh, úkolů, které jiný 

pracovník zvládne lépe, rychleji a hospodárněji, které oživí dosavadní práci nebo slouží 

k procvičení jiných dovedností. V manažerské práci mají opodstatnění a manažerovi pomáhají 

při rozvoji jeho podřízených. 

     Při plánování procesu delegování musíme brát v úvahu některé faktory. Pro určení cílů, 

které mají být prostřednictvím předaných úloh splněny, se využívá popisu práce daného 

zaměstnance, aby nově požadované povinnosti odpovídaly jeho zaměření. K žádaným 

výsledkům jistě napomůže shoda vedoucího a podřízeného nejen dle cílů, ale také podle 

vlastního přínosu pracovníka. Aby vše bylo plněno včas, neobejde se organizace bez 

časového určení požadovaných termínů. 
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     V této souvislosti, především u nově delegovaných kompetencí, by vedoucí měl předvídat 

možné komplikace a disponovat ještě dostatečnou rezervou pro vlastní zásah. K tomuto by 

mělo docházet nejprve bez vědomí podřízeného, aby ten měl neustále snahu vykonat vše sám 

a správně a rovněž aby nepociťoval nedůvěru nebo neschopnost. S nově nabytými 

pravomocemi a odpovědností se podřízený neobejde bez zpřístupnění zdrojů jako počítačové 

programy, informace, know-how, dokumentace, databáze obchodních partnerů a klientů, 

finanční prostředky nebo lepší pracovní prostředí. Vždy je nezbytné aplikovat konkrétní 

formu a konkrétní rozsah na pracovní pozici. Přeci jen některé údaje spadají do důvěrných, 

tato skutečnost by u svěřených zdrojů měla být i písemně podchycena, a to včetně postihů za 

porušení povinnosti při jejich správě či nakládání s nimi i po ukončení pracovního poměru. 

Kontrola míry plnění delegovaných úkolů by měla probíhat nejen formou pravidelného 

hodnocení, ale také namátkově. Lze doporučit zahrnutí neformální komunikace. Delegování 

je možné v rámci příspěvkové organizace využít jako další prostředek řízení vedle přímého 

vedení a rozvíjet tímto způsobem manažerské dovednosti vedoucích, jejich schopnosti 

predikce vhodnosti svěřených povinností i kvalitních nástupců.
23

 

 

5.3 Interní komunikace 

     V rámci tématu interních procesů je vhodné zařadit interní komunikaci. Manažer nejedná 

pouze za organizaci navenek, ale ke své práci musí mít i požadovanou úroveň komunikace 

uvnitř, aby jeho pokyny byly adekvátně řešeny. Pro kvalitní komunikaci a sdílení informací 

nelze jen údaje přenášet komunikačním kanálem, ale data správně analyzovat a interpretovat. 

Bez správného porozumění sdělení nelze vykonat požadovaného kroky adekvátním 

způsobem. Manažeři potřebují, aby jimi vyřčená informace docílila k požadovanému 

podřízenému, v požadovaném znění a v požadovaném čase. Rychlost a kvalita informačního 

toku je klíčová pro manažerské efektivní řízení organizace. 

     Tzv. informační management si získává své místo v rámci organizačních procesů. 

Pracovníci mají znát cíle, záměry, kroky, které se v organizaci odehrávají ze strategického 

hlediska, ale také operativní úkoly a činnosti. Chybné vyložení údajů totiž může vést 
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k nesprávně konaným aktivitám. Písemné zachycení směřování organizace a podíl 

jednotlivých zaměstnanců na plnění napomáhá pozitivnímu tlaku na výkon. Samotná hodnota 

dat nestoupá s kvantitou, zde velmi záleží na kvalitě. Taktéž délka informačního kanálu může 

přispět ke komunikačnímu šumu a znehodnotit informace. Sběr dat pro správné pochopení 

řešeného problému má být pracovníky prováděno z celkového pohledu, nikoli dle dílčích 

ukazatelů. Směrodatné je filtrovat a koncentrovat se na podstatu věci, vidět a zkoumat 

souvislosti, například nesoustředit se jen na údaje ze zákaznické oblasti, ale připojit 

k analyzování také informace o organizaci samotné, trhu působnosti, o dodavatelích, 

společenském prostředí, zahrnout i vyznávané hodnoty nebo právní normy.
 24

  

5.3.1 Porady 

     Pro výkonný komunikační systém by měly být zavedeny společné porady. Porady 

v organizacích slouží k průběžnému internímu setkání ať už managementu, nebo úseku 

organizace a řešení především dílčích záležitostí, například na měsíční bázi. Cílem začlenění 

porad do manažerské práce je vytvořit prostředí pro sdílení názorů, zkušeností, řešení 

problémů s dopadem na širší okruh osob či organizaci, orientaci v organizačních záležitostech 

za využití vyššího počtu pracovníků na stejném místě ve stejném čase. Výstupem tak je nejen 

získání přehledu o procesech v organizaci a jejich řešení z hlediska plánování či kontroly, ale 

také pro setkávání kolektivu a jeho stmelování prostřednictvím společných cílů. Strategické 

porady managementu se zpravidla konají v delších časových intervalech a zabývají se kroky 

na vyšší úrovni s širším dopadem. Nastavení si pravidelného termínu, který slouží pro 

společnou poradu pracovníků, zefektivní jejich vedení. Důležitý bod představuje určení cíle 

porady, programu, místa, účastníků, termínu. Každý by pak měl být v dostatečném předstihu 

seznámen s tím, co si má připravit a jaká bude jeho úloha na poradě. Tato pravidla platí také 

v případě jednorázových porad. Zúčastnění získají ve formě výstupu definované úkoly, které 

mají vykonat, což se zaznamená do zápisu jako závazek jednotlivých účastníků a na příštím 

setkání zkontroluje a vyhodnotí míru splnění. Společná porada týmu tak podporuje osobní 

zájem pracovníka na dodržení kvality a termínu pro splnění úkolu, který byl za jeho účasti 

vydefinován. Manažer by porady měl využívat nejen pro vyšší angažovanost pracovníků na 

chodu organizace a podporu kolektivního rozhodování, ale také na posilování své autority, 
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jelikož důsledností vyžadování pracovních povinností potvrzuje svou zodpovědnost za 

výsledky týmu.
25

 

 

a) pravidelné porady 

     Pravidelné porady se vyznačují tím, že manažer má určeny dopředu termíny pro konání 

takovéto společné porady s jeho podřízenými. Tyto pravidelné porady ovšem neslouží 

k úkolování jednotlivých pracovníků, jelikož tuto činnost obsáhne manažer při individuálních 

rozhovorech a v tomto směru by na poradě byli zdržování ostatní účastníci. Taktéž jen některé 

z pravidelných porad by měly být vymezeny pro řešení dlouhodobých složitějších záležitostí, 

v tomto směru podřízení potřebují také vyjádření manažera k probíhajícím záležitostem 

v organizaci jako organizační změny, vyhodnocování výsledků za delší časový horizont nebo 

potvrzení rozhodnutí o procesech majících vliv na chod organizace a jejich začlenění v rámci 

organizační struktury. 

     Často se lze v organizacích setkat s nedůkladností přípravy na poradu. Přitom bez jasného 

vytyčení cílů a stanovení programu a místa porady a jeho dodržování nelze dlouhodobě 

dosahovat efektivního použití tohoto nástroje řízení. Pochopitelně dopředu potřebují 

zaměstnanci znát harmonogram s časovým prostorem pro dílčí body programu a celkovou 

délku trvání jednotlivých společných porad, která je optimálně hodinu či dvě, delší časový 

úsek je vhodný spíše u klíčového tématu či při geograficky rozsáhlé působnosti zúčastněných 

a maximálním využití jejich přítomnosti na jednom místě. 

     Samotná porada by měla vždy být patřičně zahájena, tedy uvést cíl porady, témata 

k probrání, časový průběh a očekávání účastníků. Manažer by nikdy neměl podceňovat přínos 

společných porad, ovšem bez důsledné komunikace jejich smysluplnosti a nutnosti nelze 

očekávat pochopení této formy řízení ze strany pracovníků. Počátek porady by měl ještě 

zahrnout připomenutí té poslední a manažer by měl zhodnotit splnění úkolů z ní vzešlých. 

V zápise má být zaznamenáno, zda očekávání od porady byla účastníkům splněna, jaké mají 

náměty či připomínky na další poradu, co se jim líbilo a co navrhují zlepšit. Rovněž zápis 

obsahuje rozhodnutí o úkolech pracovníků, co mají splnit, kdy má být úkol hotov, kdo je za to 
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zodpovědný. Jako vnitřní stimul pro dodržení domluveného a pocit závaznosti lze použít 

podepsání zdokumentovaného zápisu účastníky.
 26

 

b) jednorázové porady 

     Jednorázové porady se v organizacích využívají při řešení dílčích záležitostí bez 

pravidelného konání. Jako jednorázové porady jsou typické informační, které slouží ke 

sdělení výstupů projektů, seznámení s předpisy bezpečnosti práce, komunikaci změn 

v organizační struktuře či představení nového spolupracovníka. Bývají kratší než ty 

pravidelné a zaměřují se na diskutování operativních záležitostí. Jejich smysl rovněž spočívá 

v prezentaci nových zakázek a projektů či pro jejich řízení za účasti více stran. Směrodatná je 

prezentace pro vedení, které má být prostřednictvím informační porady dosaženo, aby 

realizace projektů byla široce podporována. 

     Jako nepravidelný typ porad lze zařadit tzv. řešitelské porady. Ty se zabývají určitým 

tématem, problémem, pro který je potřeba na základě různých variant vygenerovat 

nejvhodnější řešení. Jedná se o metody jako brainstorming a brainwriting, což značí formu 

skupinového rozhodování za využití mnoha myšlenek vytvářených spontánně v rámci 

kolektivu slovní i písemnou formou. Důležitá je v tomto případě role moderátora a uvědomění 

si výhod i nevýhod při dodržení realistického pohledu na věc. Dále v rámci jednorázových 

porad lze uvést tzv. koordinační. Jejich cílem je zajistit kvalitní spolupráci na velkém projektu 

a v rámci vícero zúčastněných skupin pracovníků, týmů či úseku. Průběh takovéto porady 

tvoří diskuze, závěr z ní je sepsán v podobě zápisu, který je všemi účastníky odsouhlasen.  

c) výstupy z porad 

     Při zpracovávání výstupů z porady je nutné uvědomit si rozdílnost stanovování kritérií a 

hodnocení při účasti jednotlivce a skupiny. Nejen prezentace před skupinou, ale i zvládnutí 

vyhodnocení a určení úkolů do příští porady je odlišné. Ideálním případem je porada, kde se 

hodnotí jen jedno kritérium, které je všemi zúčastněnými považováno za výrazně přínosnější 

oproti ostatním. Dílčí kritéria vícero variant se také bodují a zohledňují ve všech alternativách 

a dle celkového výsledku důležitosti kritérií ve variantách se stanoví ta prioritní. Lze se setkat 

i s přístupem hodnocení založeným na přihlédnutí k výhodám a nevýhodám a přiřazení 
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plusové, nebo mínusové hodnoty u každého kritéria, přičemž varianta s nejvyšší kladnou 

hodnotou vítězí. Problematičtější přístup je při zohledňování vícero kritérií V tomto případě je 

nutné stanovit jednu z variant jako základní a ostatní s ní porovnávat dle míry odchylky. Také 

se při vícekriteriálním rozhodování používá přidělení váhy pro jednotlivá kritéria dle jejich 

důležitosti problému. Jednodušší, i když možná delší, možností je párové srovnávání, kdy i při 

vícero kritériích porovnáváme mezi sebou vždy jen dvě varianty z celku, až dojdeme ke 

stanovení alternativy s nejvyšší plusovou hodnotou.
27

 

5.3.2 Efektivní komunikace 

     Při samotném průběhu individuálních rozhovorů nebo porady, ať už pravidelné, nebo 

jednorázové, je zásadní pochopit principy efektivní komunikace. Jako zásadní lze označit 

umění naslouchat. Manažer by aktivní naslouchání měl mít zvládnuto na vysoké úrovni. Při 

řízení svého týmu nemůže jen poslouchat slova vyřčená jeho podřízenými, ale musí umět 

porozumět jejich obsahu, vnímat, co tím chce druhá strana říci, být empatický a snažit se 

uchopit význam sdělení a jeho interpretaci. 

     V tomto směru se do praxe stále více implementuje typologie lidí, jelikož každý jedinec se 

projevuje jiným způsobem co do vlastního vyjádření i co do projevu navenek. Impulsy 

manažera jako pokyvování, oční kontakt, slůvka pochopení i zapisování poznámek z řeči 

pracovníka avizuje zájem manažera o pracovníkovy problémy, což umožní bezpečnější 

atmosféru pro diskuzi a vyšší míru otevřenosti jednotlivců i celého týmu. Dále je potřeba 

zohlednit styl komunikace s ohledem na typ zúčastněných a náročnost problematiky. Osoba 

manažera i situace a okolnosti, za nichž porada probíhá. Pokud má být výstupem setkání 

manažera s podřízeným spuštění nějaké aktivity, pak je potřeba komunikovat přímo, věcně, 

srozumitelně a ve spojitosti s výsledky a zodpovědností. Plány a postupy činností budou 

účinně komunikovány s realistickým myšlením, analytickými sklony a smyslem pro detail. 

Typ komunikace zaměřený na empatii, přátelský přístup k pracovníkům se uplatňuje pro 

vytvoření atmosféry důvěry a porozumění a pro kvalitní základ ke sdílení pocitů a názorů. Při 

aplikaci vizí organizace do praxe se využívá komunikace zaměřená na zprostředkování idejí, 
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inovací, novinek. Tento styl svědčí manažerům s tvořivým myšlením, snahou o uplatnění 

kreativity a nápadů.
 28

  

5.3.3 Informační management 

     V rámci tématu interní komunikace je vhodné upozornit, že při sdílení informací je nelze 

jen přenášet komunikačním kanálem, ale analyzovat a interpretovat. Bez správného 

porozumění sdělení nelze vykonat požadovaného kroky adekvátním způsobem. Tzv. 

informační management si získává své místo v rámci organizačních procesů. Chybné vyložení 

údajů totiž může vést k nesprávně konaným aktivitám. Samotná hodnota dat nestoupá 

s kvantitou, zde velmi záleží na kvalitě. Taktéž délka informačního kanálu může přispět ke 

komunikačnímu šumu a znehodnotit informace. Sběr dat pro správné pochopení řešeného 

problému má být pracovníky prováděno z celkového pohledu, nikoli dle dílčích ukazatelů. 

Směrodatné je filtrovat a koncentrovat se na podstatu věci, vidět a zkoumat souvislosti, 

například nesoustředit se jen na údaje ze zákaznické oblasti, ale připojit k analyzování také 

informace o organizaci samotné, trhu působnosti, o dodavatelích, společenském prostředí, 

zahrnout i vyznávané hodnoty nebo právní normy. Informace soustřeďované uvnitř 

organizace lze sdílet pomocí intranetu na elektronické bázi nebo pomocí brožur na písemné 

bázi. 
29

 

 

a) intranet 

     Informační systémy využívající moderní technologie bývají označovány jako intranet. 

Jedná se o místo v rámci počítačové sítě, kde mohou povolané osoby sdílet interní informace, 

mít přístup k organizačním normám nebo předpisů, jimiž se organizace řídí. Zjednodušují tak 

komunikační proces zejména tam, kde figuruje více článků a hrozí deformace dat. Například 

individuální plány jednotlivých pracovníků, zápisy z porad vedení nebo pravidla chování 

v organizaci by jistě měly být sdíleny mezi příslušnými pozicemi a zjednodušit a zkrátit tak 

tok informací. Nehledě na to, že počítačové systémy nejsou fixovány na osobní přítomnost 

stran a lze tak v tomto směru pracovat z různých míst čímž se zabrání prodlevám.  
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b) písemné zdroje 

     Stále častějším jevem v organizacích je využití interních časopisů, novin, bulletinů. Tyto 

zdroje informují o dění uvnitř organizace, o novinkách na trhu, důležitých událostech či 

chystaných změnách. Napomáhají aktuálnosti komunikovaných údajů, anticipaci zaměstnanců 

na chodu organizace, jelikož většinou je možné, aby do určitých rubrik přispívali svými 

podněty a nápady, i prestiži organizace. Vzájemné sdílení zkušeností a zážitků umožňuje 

zvýšit zainteresovanost pracovníků a posílit příznivé klima v organizaci. Interní brožury mají 

pozitivní vliv na otevřenost organizace navenek a empatii managementu vůči okolí. 

     V tomto bodě by jistě pro SSRZ bylo namístě zvážit vydávání zpravodaje, například 

čtyřikrát za rok, kde by se široká veřejnost mohla dozvědět o již proběhlých či plánovaných 

akcích, o důležitých aktivitách nebo si přečíst bližší představení jednotlivých zaměstnanců 

SSRZ. Čtyři roční období by tak byla zachycena v písemném podkladu, což by jistě mohlo 

zpřehlednit poskytování služeb. I z hlediska nákladů není nutné volit písemnou podobu, 

v dnešní době moderních technologií jistě zájemci o distribuci uvítají elektronickou formu 

prezentace, kdy například čtyřikrát do roka obdrží do emailové schránky časopis nebo brožuru 

k pročtení. Jednou v roce by pak bylo vhodné zařadit obsáhlejší vydání s rekapitulací uplynulé 

sezóny, tedy nejen provést rozbor hospodaření jako takového pro kalendářní rok, ale také 

informovat o kulturních a sportovních událostech loňské sezóny a avizovat dopředu chystané 

akce a novinky na příští období. Tedy nechovat se jen jako příspěvková organizace, jejímž 

úkolem je informovat pouze svého zřizovatele o chodu a činnosti, ale také jako subjekt 

působící ve veřejném zájmu, tedy vyvíjet aktivity sloužící ke komunikaci s veřejností jako je 

právě vlastní časopis.
30

 

 

5.4 Rozvoj kompetencí 

      Kompetenční přístup ideálně vychází ze strategických cílů, vize, dlouhodobých záměrů, 

které organizace má. Dnešní organizační prostředí podněcuje intenzivnější zájem o stávající 

pracovní tým a jeho rozvoj. Je potřeba si uvědomit, že výsledky organizace jsou tvořeny 

dílčími individuálními výkony. Manažer tak vedle vlastního rozvoje a plánování vlastní 
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kariéry působí i na poli rozvoje zaměstnanců, které řídí. Pracuje na tom, aby jeho podřízení 

vykonávali své úkoly tak, jak je požadováno. Sleduje, zda na daném pracovním místě 

příslušná osoba disponuje požadovanými kompetencemi, tedy zda zná, umí a dělá to, co je 

obsahovou náplní pozice. Jedná se o chování, které zahrnuje několik složek a ty jsou 

navzájem propojeny. Některé by již měly být vrozené a je potřeba zvládat jejich využití, 

některé se lze časem naučit, naopak některé projevy chování jsou nežádoucí a je na 

manažerovi, aby vyvíjel pozitivní tlak na jejich odstranění. Kompetentnost pracovníka se 

v praxi projevuje jeho dovednostmi a schopnostmi. Samotný rozvoj pak směřuje k posunutí 

kompetencí na vyšší úroveň. Manažer tak musí mít dopředu jasnou představu, kam chce 

svého podřízeného dovést, jak s ním bude pracovat, jak bude hodnotit úspěšnost rozvojových 

aktivit. 

     Pro některé manažery rozvíjení kompetencí svých i podřízených znamená osvojit si nové 

metody v řízení lidských zdrojů, pro jiné upuštění od obvyklého stylu vedení. Chování jako 

takové lze charakterizovat, projevy chování lze změřit a učinit opatření při zjištění odchylek 

od požadovaného směru. Jasně definované vyžadované chování tak vytvoří prostor pro 

rozvojový akční plán zaměstnance. V praxi se může jednat o požadavek na lepší přípravu na 

porady, vyšší míru angažovanosti při plnění pokynů, proaktivitu při vlastním rozvoji, lepší 

kooperaci s kolegy při řešení zadání. Dochází tak ke standardizaci postupu a přehlednějšímu 

plánování kariéry. Osobnost každého pracovníka se pochopitelně odlišuje. Introvertní chování 

nelze ani po delším časovém období plně nahradit extrovertním, adaptabilně založený jedinec 

nebude mít přirozeně vůdčí schopnosti, pro detailistu bude značně obtížné řešit věci jen po 

povrchu a nejít do hloubky problému. Je vhodné typ osobnosti pracovníka zohlednit. 

5.4.1 Plán rozvoje kompetencí 

     Pro sestavení schématu rozvoje kompetencí je nutné vycházet z analýzy. Díky vhodně 

nastavené analýze manažer pozná osobnostní charakteristiky pracovníka, seznámí se s jeho 

předchozími zkušenostmi, myšlením, vzděláním i náročností předchozí pracovní kariéry. 

Smysl tohoto rozboru tkví v rozpoznání současné situace pracovníka, zejména jeho 

uvědomění si, kde stojí a kam se chce posunout. Tedy lze spatřovat úzkou souvislost s vnitřní 

motivací a pohnutkami, s čímž je potřeba počítat, aby celý koncept rozvoje nevyšel 

naprázdno. 
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     Společně s manažerem by pak měl pracovník identifikovat potřebu kompetencí, určit 

cílový stav a zakomponovat dílčí aktivity pro jejich dosažení do individuálního plánu. 

Písemné podchycení kroků a milníků k vyzkoušení plnění vnitřně zaměstnance více motivuje 

a především u nich vyvolává pocit zodpovědnosti. Přeci jen silnějšího hnacího motoru je 

dosaženo díky spolutvoření a domluvě na oficiální bázi. Poté lze totiž při nedosažení 

požadované úrovně učinit jednoznačněji závěr, zda pracovník nevěděl, jak se chovat, a tím 

pádem ani nemohl vyvíjet potřebnou aktivitu, nebo věděl, mohl, ale nechtěl. V tomto případě 

je ovšem na manažerovi, aby se zabýval otázkou, proč se takové chování děje a jak mu šlo 

předejít. Zde lze jistě jen a jen doporučit snížení tréninku dovedností pracovníků a zvýšení 

(někdy vůbec prvotní zavedení) tréninku zaměřených na psychologii – rozpoznání vnitřního 

rozpoložení pracovníků, jejich zájmu o využívání získaných kompetencí v praxi, míry 

angažovanosti na úspěšném chodu organizace. Manažer se neobejde bez koncepčního 

myšlení, pro správnou formulaci resumé musí být schopen vidět v souvislostech a vyvozovat 

závěry i při nepříjemných zjištění. 

5.4.2 Hodnotící rozhovor 

     Pro rozvoj kompetencí pracovníků, jejich motivování a systematickou práci s nimi se 

v praxi doporučují tzv. hodnotící rozhovory. Jedná se o pravidelná setkání s podřízenými 

v rámci jejich rozvoje, tj. jde o milníky, kdy nastává prostor pro analyzování dosavadní 

činnosti, využití osobnostního potenciálu, prodiskutování budoucího směřování zaměstnance 

v rámci organizace a začlenění získání nových kompetencí do individuálního plánu. Tento 

přístup udržuje kontinuitu v systematické práci s pracovníkem, vyzdvihnutí jeho individuality 

a posílení jeho sebevědomí a důležitosti v rámci organizace. Hodnotící rozhovory během roku 

umožňují rovněž sledovat plnění plánovaných ročních výsledků a včasnou korekci odchylek, 

např. při kvartální frekvenci rozhorů lze předcházet či zabránit výkyvům ve skutečném 

výkonu pro celý rok. Prostředky vynaložené na rozvoj zaměstnanců tak mají jasný účel, 

kritéria hodnocení i průběžnou kontrolu. Zpětná vazba tak managementu organizace značně 

napomáhá ve znalosti situace u zaměstnanců i v budování kvalitního vnitřního prostředí. 

     Hodnotící rozhovory by v příspěvkové organizaci měly být prováděny i na úrovni 

manažer-ředitel. Manažer sám jako jedinec potřebuje ke svému zlepšování zpětnou vazbu od 

svého nadřízeného. Rozvoj manažerských kompetencí zlepšuje nejen dovednosti manažerů 

pro rozvíjení podřízených, ale i pro jejich vlastní kariérní vývoj a tím i stabilitu organizační 
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struktury a ukotvení kompetencí pracovníků. Organizaci tak tyto tendenci přinášejí kvalitní 

manažery s intenzivním osobním zaujetím, silným sebevědomím, vysokým výkonem. Jejich 

uvědomění si svých schopností a předpokladů pak ústí do dalšího rozvoje. 

     Úspěšnost aplikace manažerských rozvojových programů lze vidět zejména 

v efektivnějším řízení interních procesů, ať už se jedná o vedení zaměstnanců, účinnosti 

motivace či stylu komunikace. Každá rozvojová činnost by měla přinést změnu a významný 

podíl na tomto tvoří ztotožnění manažerů s přínosem vlastního rozvoje, který pak pokračuje 

v jiné formě na nižší úrovně v organizaci.
31

 

 

6. Manažerský audit 

     V šesté kapitole je proveden manažerský audit. Pro audit manažerské práci v příspěvkové 

organizaci SSRZ použiji metodiku auditování dle CAF, což je model doporučovaný 

evropskými institucemi a modifikován pro veřejnou správu. Provedu rozbor pracovního místa 

manažera, jelikož v organizaci jsou zpracovány popisy pracovních míst a je potřeba ověřit 

jejich aktuálnost, a analýzu stávajícího organizačního řádu. Dále aplikuji techniku rozhovoru 

pro rozhovor s manažerem. Zjištěná data vyhodnotím a výsledky interpretuji, přičemž uvedu 

jak fungující oblasti, tak oblasti s prostorem ke zlepšení. 

 

6.1 Audit dle modelu CAF 

     Jako metodu auditu jsem zvolila model CAF (Common Assessment Fremework) neboli 

Společný hodnotící rámec. Jedná se o model vytvořený přímo pro organizace veřejné správy 

sloužící k jejich zlepšování pomocí sebehodnocení. Smyslem metody CAF je tedy poskytnout 

nástroj k analýze organizace a činnostem k dalšímu rozvoji a zlepšení výkonu. Příručka CAF 

CZ 2009 vznikla jako aktualizovaná verze pro Českou republiku na základě společného 

hodnotícího rámce vydaného Evropským institutem veřejné správy. Aktualizace byla 
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vytvořena na podnět Evropské unie na zvyšování kvality řízení ve veřejné správě, jelikož 

tento záměr je zahrnut v Lisabonské strategii. 

6.1.1 Přínosy modelu CAF 

     Model CAF je veřejně dostupný a organizace veřejné správy jej mohou využívat, resp. 

metodika umožňuje kooperaci členů unie a sdílení nových metod pro modernizaci veřejné 

správy, napomáhá kvalitnímu výkonu jednotlivých složek veřejné správy a tím i poskytování 

kvalitních služeb občanům. Tuto iniciativu lze jistě ocenit, jelikož i ve veřejné správě by 

organizace měly být výkonné, efektivně pracovat a manažer ve veřejné správě zvládat své 

kompetence jako je tomu v obchodních společnostech, jelikož i zde pracovníci získávají 

finanční odměnu, která má být v organizaci vždy spjatá s parametry jako osobní výkon, plnění 

cílů a dosahování požadovaných výsledků. Model CAF poukazuje na to, že procesy 

v organizaci mají být manažerem řízeny dle metodiky PDCA. Jedná o anglickou zkratku ze 

slov Plan-plánovat, Do-konat, Control-kontrolovat, Act-jednat. V praxi to znamená, že 

organizace veřejné správy platí průběh k vyřešení problému od získávání informací pro 

sestavení plánu nápravy, přes popis dílčích aktivit a monitorování průběžného výkonu, až po 

porovnání výsledků s požadavky. V případě zjištění odchylky je nutné najít urychleně příčinu, 

odstranit ji, a poté již správně nastavený proces standardizovat. 

6.1.2 Principy modelu CAF 

     Model CAF vychází z principů řízení kvality organizace, zejména modelu EFQM, avšak 

aplikuje excelentní model na specifika veřejné správy. Předpokladem je provázanost 

výborných výsledků výkonnosti organizace, z oblasti vztahů k zákazníkům/občanům, 

zaměstnancům a společnosti, na řízení strategie a plánování, a to za přispění k věci 

zaměstnanci a při využívání partnerství, zdrojů a procesů. Podobnost s analyzováním 

organizace dle modelu EFQM lze spatřovat v aplikaci jednotného přístupu se zahrnutím 

několika oblastí zkoumání. 

     Model CAF se člení na devět oblastí, resp. kritérií. Strukturován je dle předpokladů 

organizace a klíčových výsledků jako je tomu u modelu EFQM. Kritérii předpokladů jsou 

vedení, zaměstnanci, strategie a plánování, partnerství a zdroje, procesy. Poukazují na to, jak 

organizace funguje, jak se chová, co dělá v souvislosti s požadovanými výsledky. Kritérii 

klíčových výsledků jsou zaměstnanci-výsledky, občané/zákazníci-výsledky, společnost-
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výsledky, klíčové výsledky výkonnosti. Umožňují měření dílčích stanovených parametrů, 

zhodnocení plnění cílů a posouzení aktuálnosti a trendů poměřovaných ukazatelů. Jednotlivá 

kritéria se dále dělí na subkritéria, tedy oblasti, které blíže specifikují, co zahrnuje výše 

uvedené kritérium, jaké otázky je potřeba zodpovědět, co je nutné posoudit a vyhodnotit, na 

co se má organizace zaměřit, aby šlo zjistit míru vyhovění kritériu jako celku. 

     Dle metody CAF jsem v rámci subkapitoly 6.3 Rozhovor s manažerem vycházela z kritéria 

vedení, které úzce souvisí s manažerskou prací v příspěvkové organizaci. Kritérium vedení se 

zabývá prostředím, v němž působí nejen organizace, ale také její zaměstnanci a v němž 

uskutečňují svůj výkon. Čtyři subkritéria jsou zaměřena na oblast vize, poslání a hodnost, 

oblast systému řízení organizace, výkonnost a změny, oblast motivace a podpory zaměstnanců 

a vedení příkladem, oblast řízení vztahů s politiky a dalšími zainteresovanými stranami pro 

zajištění sdílené odpovědnosti. V rozhovoru s manažerem byly aplikovány otázky z oblasti 

kritéria motivace a podpory zaměstnanců a vedení příkladem.
32

 

 

6.2 Analýza pracovního místa manažera a organizačního řádu 

     Pro rozbor a zhodnocení stávajícího stavu popisu pracovního místa a znění organizačního 

řádu použiji jako metodiku analýzu. V příspěvkové organizace SSRZ jsou vytvořeny dva 

dokumenty využívané pro manažerskou práci, a to pracovní náplň, která je přiložena v příloze 

č. 3 a organizační řád, který je přiložen v příloze č. 2. 

6.2.1 Analýza pracovního místa manažera 

     Analýza pracovního místa v příspěvkové organizaci SSRZ slouží ke správnému popisu 

pracovního místa. V SSRZ je definována zaměstnancům pracovní náplň, přičemž její text 

dostávají k dispozici při podpisu pracovní smlouvy. V rámci tématu Manažerská práce 

v příspěvkové organizaci jsem zkoumala pracovní místo vedoucího ekonomického úseku. 

Před samotným popisem pracovního místa je nutné provést analýzu. Pracovní náplň 

zohledňuje druh práce, prováděné činnosti, náročnost aktivit. Pro kvalitní analýzu pracovního 

místa je potřeba vycházet z organizační struktury, zkoumat vazbu nadřízenosti a podřízenosti, 
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provést rozbor pravomoci, odpovědnost, aby postavení pracovníka mohlo být přesně 

podchyceno a formulováno.
 33

  

 

 Analýza pracovní náplně 

     Prvotním krokem při personálním obsazování pozic má být identifikace potřeb organizace. 

Lze na věc pohlížet ze strategického, což je žádoucí, i operativního hlediska, pro zabezpečení 

náhlé potřeby. Z analýzy pracovního místa pak vychází jeho samotný popis.
34

 V příspěvkové 

organizaci SSRZ lze jistě zmínit, že pozice vedoucího ekonomického úseku je nezbytná pro 

správný chod ekonomického úseku a z dlouhodobého hlediska plní svůj účel. Začleněním 

v organizační struktuře spadá přímo pod ředitele SSRZ, jak lze vidět v příloze č. 1, kterého 

zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Podřízenými vedoucího ekonomického úseku jsou 

asistentka, hlavní účetní, mzdová účetní, dvě účetní, správce počítačové sítě a internetového 

připojení. Pro adekvátní obsazení pracovního místa je nezbytné získat informace o povaze 

pracovních činností a hlavních úkolech s pozicí souvisejících. V tomto směru je ve stávajícím 

popisu náplně práce uvedeno, že má zodpovědnost za komplexní koordinaci ekonomické, 

personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, dále za 

sestavování rozpočtu organizace pro střediska s rozmanitými obory činností. V oblasti 

personální zodpovídá za komplexní koordinaci a registrování rozvoje oblasti organizačních 

vztahů a systematizaci, personalistiku, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců 

organizace. Jako další úkol vedoucího je uvedení zodpovědnosti za svěřený ekonomický úsek, 

ovšem bez konkretizace, jak bude hodnoceno plnění povinností podřízených manažera, 

v jakých intervalech má vedoucí provádět vykazování, jaké důsledky pro něj může mít 

nedosahování cílů.
 35

  

 

 Identifikace úzkých míst 

     Zodpovědnost s sebou nese riziko, proto má manažer znát i své pravomoci, které jej 

opravňují ke konkrétním krokům při práci s týmem. Z výše uvedeného se lze totiž jen 
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 Srov. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy/priprava/pri_ii_1.html  
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domýšlet, zda pod obecný popis koordinačních činností patří také manažerská práce 

s podřízenými, jelikož v dosavadní náplni jde o formulace k zodpovědnosti za platové 

zařazení všech zaměstnanců, kontrolu jejich pracovních výkazů, vyjmenování podřízených 

zaměstnanců je jen v bodě kontroly účetních a pokladních operací. Zde lze spatřovat deficit ve 

specifikaci manažerské úlohy vedoucího ekonomického úseku, zejména konkretizace, nikoli 

obecné teze individuálních činností. Například že vedoucí ekonomického úseku má oprávnění 

rozhodovat o přidělení operativních úkolů mimo běžnou činnost dílčích pozic, delegovat 

rutinní zvládnutelné činnosti na podřízené, navrhovat odměnu za mimořádný výkon, dávat 

podnět a zpětnou vazbu k ukončení spolupráce s dlouhodobě neproduktivním pracovníkem. 

Rozhodně by bylo vhodné vymezit vazbu úkolů vedoucího na organizaci, na jiné aktivity jeho 

i ostatních pracovníků, tedy účelnost a smysluplnost. V současné náplni práce není uvedeno, 

jaké prostředky jsou vedoucímu svěřeny, s jakými má pracovat či jaké technologie musí 

ovládat. Dále také pro popis pracovního místa je potřeba vycházet jak z odborných, tak 

z manažerských kompetencí pro vedoucí pozici. V tomto směru lze požadavky na odbornost 

spatřovat v náplni práce související s ekonomickou agendou, účetními položkami či výkazy, 

ovšem manažerské kompetence nejsou blíže specifikovány, resp. vedoucí má zodpovědnost 

za svěřený úsek dle náplně práce, ale bez bližší specifikace stylu vedení, způsobech práce 

s podřízenými, o pravidelných reportech řediteli za výkon jeho týmu a výsledky.
36

 

6.2.2 Analýza organizačního řádu 

     S účinností od 1. ledna 2011 platí v příspěvkové organizaci SSRZ organizační řád v novém 

znění. Jeho obměna se provádí nejméně jednou za tři roky a reviduje jej ředitel nebo jím 

pověřená osoba. Organizační řád má zahrnovat stanovení pravomocí a odpovědnosti 

jednotlivých pracovníků. Týká se celé organizace, udává kompetence svěřené na jednotlivé 

pracovní pozice, poskytuje záruku pro vlastní chování daného zaměstnance. V tomto směru je 

organizační řád SSRZ málo obsáhlý a určitý, přičemž jeho zřizovatel město Havířov má svůj 

organizační řád mnohem více rozpracovaný. Navíc jej veřejně prezentuje na webových 

stránkách města, což na webu SSRZ není zpřístupněno. Přitom přesné znění umožňuje 

přehlednější průběh procesů, usnadňuje občanům/zákazníkům, dodavatelům i obchodním 

partnerům komunikaci s kompetentní osobou, ale i průhlednost vztahů v rámci 
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veřejnoprávního subjektu. Domnívám se, že příspěvková organizace by měla co nejdříve 

zajistit zveřejnění svého organizačního řádu i struktury, jelikož u jejich zřizovatele jakožto 

instituce stojící o úroveň výše je vše přehledně uvedeno. 

     Organizační řád SSRZ má tendenci vytvářet prostor pro delegování na nižší stupně řízení, 

čímž odlehčuje řediteli od činností, které mohou zastat vedoucí jednotlivých středisek. Ředitel 

působí jako vrcholový manažer organizace, pod něhož spadají manažeři, tedy vedoucí 

ekonomického úseku a všichni vedoucí jednotlivých středisek. Ředitel disponuje oprávněním 

jednat a uzavírat kontrakty jménem subjektu, jiní pracovníci mohou takto činit pouze na 

základě jeho písemného pověření. Ředitel taktéž vymezuje kompetence jednotlivých 

zaměstnanců. Vedoucí středisek mohou organizaci zavazovat jen v rámci svých pravomocí. 

Organizační řád ukládá všem zaměstnancům povinnost provádět zadané úkoly včas a ve 

stanoveném rozsahu, a to na základě vnitřních předpisů nebo dle pokynů vedoucích úseků. 

Samotné znění je poněkud neurčité, vystihuje obecné předpoklady plnění pracovních 

povinností bez bližšího zpracování pravomocí a odpovědnosti. Tato situace jistě neposkytuje 

příliš vhodné prostředí pro jistotu zaměstnance v jeho konání, jelikož monitorování jeho práce 

plně spadá pod osobu vedoucího, a to bez písemného zachycení pravidel, na něž by se 

v případě konfliktu mohl zaměstnanec odvolat.
 
 

 Pravomoci a odpovědnost managementu 

     Management organizace skládající se mimo ředitele z vedoucích pracovníků má vymezeny 

své pravomoci a odpovědnost ve stávajícím organizačním řádu. Mezi zásadní pravomoci patří 

kontrola práce na svěřeném úseku, sběr informací od podřízených pro další rozhodování, 

návrhy na personální obsazení pozic dle schopností a osobních kvalit, úpravu mezd, podílení 

se na tvorbě plánu na další období nebo vyřizovat objednávky dle činnosti střediska. Co se 

týče odpovědnosti vedoucích lze zmínit především správnost metodického řízení podřízených, 

vlastní přínos k efektivnosti systému fungování, dodržování organizačních norem, 

hospodaření svěřeného střediska v souladu s rozpočtem na základě jeho schválení 

zřizovatelem, rovněž odpovídají za vykazované příjmy a výdaje v provozu i funkčnost 

interních vztahů. V této fázi převládá pocit, že se jedná o obecný popis organizačního řádu, 

jelikož z výše uvedeného nevyplývají kompetence vedení, s ohledem na formulaci pravidel 

pro řadové pracovníky o konání svých úkolů dle pokynů vedoucího a přímé vedení bez 

bližšího určení je rozhodně nedostatečné. Obecné fráze pravomocí a odpovědností nevedou 
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k měřitelným ukazatelům, jsou příliš benevolentní a nepodporují transparentnost vztahů 

v rámci organizace. Rozhodně v tomto směru chybí větší rozpracovanost a hlavně 

konkretizace.
37

 

     Fungování zdejšího managementu spočívá v efektivním a pružném zajištění 

bezproblémového chodu středisek a jejich rozvoj dle technického pokroku, jako vedlejší je 

pak bráno vykázání části vlastní tvorby příjmů. S ohledem na oddělenost jednotlivých 

pracovišť považuji za nezbytné aplikovat koncepční myšlení vycházející z řízení organizace 

jako celku, byť každé středisko vykazuje vlastní hospodářskou činnost. Zde spatřuji 

nedostatky v tendenci řešit operativním způsobem dění na jednotkách, a to spíše z důvodu 

inklinace k zajišťování technického zázemí bez obchodního podtextu oproti řízení 

kapitálových společností s nutností výkonných a pružných divizí.
38

 

     Formulace organizačního řádu by dále měly zohledňovat teze zřizovací listiny, podle níž 

vyplývá řediteli organizace povinnosti zavést a udržovat tzv. vnitřní kontrolní systém, tedy 

nese i za jeho fungování zodpovědnost. Ten má sloužit k vytvoření podmínek pro hospodárný, 

efektivní a účelný výkon veřejné správy. Užitek interního kontrolního systému spočívá ve 

včasném zajištění, vyhodnocení a minimalizování provozních, finančních, právních i jiných 

rizik, která vznikají v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánů obce. Interní 

kontrolní systém má zahrnovat postupy pro včasné podávání informací o výskytu závažných 

nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.
39

 

 Metodika vedení zaměstnanců 

     Jako způsob vedení zaměstnanců se dle organizačního řádu využívá v příspěvkové 

organizaci SSRZ metodika přímého vedení a usměrňování pracovní náplně a aktivit 

podřízených jejich vedoucími. Zde dochází k prolínání osobnostních charakteristik 

nadřízeného a jeho přístupu vůči svěřeným pracovníkům. V tomto bodě by bylo vhodné 

zachytit kompetence, které jsou vedoucím přiřknuty pro přímé vedení, tedy v jaké míře 

                                                           

37
 Hodnocení činnosti a hospodaření SSRZ Havířov, 2011  

38
 Srov. Urban, 2004 

39
 Zřizovací listina SSRZ, 2009 



 

  - 46 - 

 

mohou zasahovat do běžných úkolů podřízených a nakolik jsou pak sami odpovědni za 

výsledky této práce. Styl vedení a přístup vedoucího má vliv na výkonnost i spokojenost 

pracovníka, tyto dopady by měly být zohledněny. Pro každého vedoucího je stanoven 

zástupce, který v případě potřeby vykonává určené zastupované činnosti, čímž se zabrání 

výkyvům v provozu organizace. Plynulost řízení v organizaci při nemožnosti výkonu práce 

zaměstnancem zajišťuje také písemné zachycení dlouhodobého zástupu. Zápis obsahuje údaje 

o předaných dokumentech, majetku nebo rozpracovaných pracovních úlohách nebo potvrzení 

o vypořádání vzájemných vztahů mezi zastupovaným pracovníkem a organizací, což jistě 

přispívá k průhlednějším vzájemným vazbám. 

     V organizaci se pro zaštítění vedení jako nástroj vedení využívají porady. Jejich průběh se 

zachycuje v písemné podobě. Účel tkví ve zhodnocení míry splnění úkolů z předchozí schůze, 

vedoucí informují ředitele o dění na svěřeném středisku za předchozí období a určuje se 

plánovaný průběh následující fáze chodu organizace. Domnívám se, že v organizaci by otázka 

manažerských nástrojů a řízení měla být managementem více propracována a pro sledování 

situace plnění úkolů zahrnovány metody napomáhající rozboru stavu, ujasnění si 

strategických i operativních cílů a vyhodnocující míru úspěšnosti realizace jednorázových 

akcí a pravidelných aktivit. Pozitivnímu vlivu a lepším vztahům na chod celé organizace 

jednoznačně napomáhá zachycení stylu vedení, vhodných manažerských technik i vymezení 

kompetencí vedoucích. 

     Ve stávající fázi zahrnuje organizační řád jen pozici ředitele a vedoucích středisek, 

přičemž celkově v organizaci působí okolo 70 osob, sezónně až 90. Řadoví zaměstnanci tak 

nemají příliš možnost seznámit se dopředu se svou úlohou v organizaci, s požadovaným 

průběhem a výsledky práce, případně i kariérními příležitostmi, tedy není přílišný prostor pro 

uzpůsobení jejich vedení manažery. Operativní usměrňování vychází z popisu pracovní 

náplně, ovšem v jednoduché formě a spíše jen ze strany povinností pracovníka. Především 

nemožnost znát pravomoci a odpovědnost pracovníků navzájem může mezi nimi zapříčinit 

zbytečné konflikty. Hlavní pracovní poměr mají uzavřeni zaměstnanci působící na vedoucích 

postech a na ekonomickém úseku, dále dělnické profese zajišťující údržbu a provoz (strojníci, 

elektrikáři) a tzv. provozně-technický personál jako recepční nebo uklízečky. 

     Pro menší časovou náročnost nebo sezónnost potřeby se využívá i tzv. dohoda o pracovní 

činnosti, pod níž spadají vrátní, plavčíci či správci hřišť, dohodou o provedení práce pak 
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disponují pokladní, šatnářky, zdravotnice nebo správce počítačové sítě. Pochopitelně podle 

profesního zařazení probíhá rovněž řízení zaměstnanců, aplikuje se preferovaný styl vedení, 

jejich vzdělávání a rozvoj dovedností. Proto by organizační struktura měla obsáhnout 

začlenění všech potenciálních pracovních vztahů, aby při manažerské práci nedocházelo 

k nedorozuměním. Za negativní vliv na zaměstnance lze považovat personální obsazení míst 

bez předchozí přesné identifikace a požadavků. S ohledem na tuto skutečnost lze těžko 

dosahovat maximální výkonnosti i optimálních výsledků, jelikož k přiřazení pracovníka na 

konkrétní pozici dochází bez sepjetí s požadavky na význam a účel tohoto místa. Právě 

v popisu pravomocí a odpovědnosti spočívá přínos pro transparentnější vedení. Každý 

pracovník tak zná svou úlohu, disponuje potřebnými informacemi a při svém hodnocení ví, 

z jakých údajů má vycházet. Toto vše navozuje lepší pracovní klima, vyšší výkonnost, 

pozitivní pracovní prostředí a zefektivňuje manažerské vedení.
40

 

 

6.3 Rozhovor s manažerem 

     Jako další metodu v diplomové práci jsem použila techniku rozhovoru. Tuto metodu jsem 

zvolila z důvodu objektivity a získání informací pro adekvátní zpracování výsledků. 

Rozhovor byl prováděn se zaměstnancem SSRZ na pozici vedoucí ekonomického úseku, 

zachycen je v tabulce 6.3. Obsahem rozhovoru byla tématika vedení vycházející z modelu 

CAF, jelikož tento model je vypracován pro veřejnou správu a jeho používání je tedy 

doporučeno příspěvkovým organizacím. Cílem bylo zjistit, jak manažer motivuje a podporuje 

své podřízené, jaké metody či nástroje k vedení využívá a pomoci mu pojmenovat místa 

s prostorem pro zlepšení, tedy i do jaké míry splňuje kritéria práce dle modelu CAF. Při 

formulaci otázek jsem vycházela z obsahu organizačního řádu a nutnosti jeho dalšího 

rozpracování, jelikož tento je strohý na definování manažerské úlohy. Pro techniku rozhovoru 

jsem formulovala srozumitelné otázky, aby na ně manažer mohl jednoduše a jasně odpovědět. 

Sled otázek má logickou provázanost a vnitřní strukturu.
41
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Tab. 6.3 Rozhovor s manažerem dle autora 

Aplikujete ve svém týmu vedení příkladem, tj. způsob, jak vystupujete a podporujete 

v témže ostatní? 

Manažer odpověděl, že v příspěvkové organizaci má každý svou náplň práce a činnosti, které 

má vykonávat. Pokud toto manažer skutečně dělá, pak jde svým podřízeným příkladem 

v plnění požadovaných úkolů dle pozice. 

 

Jaké nástroje k vedení svých lidí používáte?  

Manažer odpověděl, že porady vedení se konají pravidelně, jednou za dva týdny, termíny jsou 

v úterky, potom je úkolem každého vedoucího informovat do dvou až tří dnů pracovníky na 

jeho úseku. Na ekonomickém úseku probíhá týmová porada ve čtvrtek (pátek) v týdnu po 

poradě vedení, kde jsou zaměstnanci seznámeni s obsahem, změnami. 

 

Probíhá obousměrná komunikace v rámci kanálu Váš tým-Vy-ředitel organizace? 

Manažer odpověděl, že komunikují úzce, ředitel může některé úkoly na něj delegovat, 

přičemž on vůči němu komunikuje otázky týkající se jeho úseku. Zaměstnanci ekonomického 

úseku mohou manažera oslovit se svými požadavky a přáními, mají otevřené vztahy, 

komunikují společně denně v rámci četných pracovních úkolů. 

 

Informujete pravidelně zaměstnance o zásadních otázkách v organizaci? 

Manažer odpověděl, že právě porady slouží k informování zaměstnanců, které jsou 

v pravidelném termínu. Mimořádné události lze komunikovat na jednorázové poradě. 

 

Existuje společný komunikační systém v organizaci? 

Manažer odpověděl, že v organizaci se bude nově zavádět systém na bázi intranetu. Bude se 

jednat o server, který byl vytvořen pro jednotnost procesu objednávek, dokumentace, zápisů 

z porad, korespondence, složka bude pro vkládání i čtení. Obtížné místo představuje fakt, že 

technologie již sice vyvinuta je, ale pracovníci ji neumí používat.  
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Hodnotíte pravidelně své podřízené? 

Manažer odpověděl, že v jejich organizaci se pracuje, nehraje se na hodnocení, rozhovory. 

Pravidelným setkáváním s pracovníky v rámci plnění každodenních činností a úkolů vedoucí 

ví, jak tito pracují. Průběžná kontrola plnění úkolů je běžná jako hlavní úloha manažera. 

 

Je zajištěna zpětná vazba od zaměstnanců, mohou projevit své pocity, názory, 

požadavky? 

Manažer odpověděl, že existuje otevřená atmosféra na úseku, ze strany podřízených není 

zájem o setkávání mezi čtyřma očima, takže vše, co je potřeba řešit a k čemu se mají a chtějí 

vyjádřit, se odehrává na společných setkáních týmu, resp. poradách. 

 

Ověřujete pravidelně potřeby vzdělávání a rozvoje svých podřízených? 

Manažer odpověděl, že ano, pravidelně se jednotliví pracovníci úseku účastní školení 

zaměřených na odborné kompetence, např. změny legislativy v oblasti daní nebo mezd. 

 

Jste proaktivní pro zavádění novinek, změn, inovativních metod řízení? 

Manažer odpověděl, že je zájem o zavedení nové grafické úpravy náplní práce zaměstnanců, 

organizační řád bude časem více zpracován, jako zajímavá se jeví myšlenka interního 

časopisu, což byl v minulosti záměr, který se zatím nepodařilo zrealizovat. Mnoho 

zaměstnanců pracuje v organizaci dlouho, takže i změny přijímají hůře a celkově pozice jsou 

strnulé a prostředí zkostnatělé. 

 

Podporujete zaměstnance při plnění jejich úkolů? 

Manažer odpověděl, že manažerská práce v příspěvkové organizaci obnáší zejména kontrolu 

podřízených, důslednost ve kvalitě a čase plnění pracovních úkolů a dodržování právních 

norem. Toto je dle manažera potřeba podporovat a neustále kontrolovat svěřený úsek. 

 

Vytváříte ve svém týmu prostředí pro delegování? 

Manažer odpověděl, že delegování příliš nevyužívá, jelikož k věci je přistupováno tak, že 

každý pracovník zná svou náplň práce a tu má dodržovat. 
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Povzbuzujete zaměstnance ve zlepšování efektivity jejich činností? 

Manažer odpověděl, že operativní pomoc je běžná, především je důležité kontrolovat práci 

podřízených průběžně. 

 

Motivujete zaměstnance pro předkládání návrhů a podnětů na inovace? 

Manažer odpověděl, že cílem příspěvkové organizace je poskytovat servis občanům v oblasti 

sportovního vyžití, proto vedení pracovníků směřuje ke kontrolování jejich pracovních 

povinností, nikoli k vymýšlení novinek a předkládání návrhů na zlepšení.  

 

Odměňujete úsilí a nadstandardní výkon jednotlivce či celého týmu? 

Manažer odpověděl, že ano, v odměňování vidí smysl. V příspěvkové organizaci navrhuje 

vedoucí daného úseku odměnu pro pracovníka řediteli a ten vše schvaluje, resp. ředitel může 

rovnou sám rozhodnout o odměně bez podnětu vedoucího. 

 

Respektujete individuální potřeby a osobní situace zaměstnanců? 

Manažer odpověděl, že pokud je dodržována pracovní doba a úkoly, pak se neřeší osobní 

záležitosti zaměstnanců. Pracovníci zvládají své úkoly, tedy není potřeba zabývat se v práci 

jejich osobními záležitostmi. 

 

6.4 Interpretace zjištění 

     Kapitola věnovaná manažerskému auditu má za cíl diagnostikovat stav řídících složek, 

tedy na jaké úrovni manažeři v organizaci pracují. V této kapitole jsem jako metodiku 

zpracování použila metodu CAF (dle principů EFQM), analýzu pracovního místa, analýzu 

organizačního řádu a techniku rozhovoru s manažerem jednoho z úseků organizace. Z analýzy 

dokumentů, rozhovoru i požadavků modelu CAF jsem zjistila informace, které slouží jako 

východisko pro následující kapitolu věnovanou návrhům na opatření, změnu. 

     Porovnala jsem požadavky na úroveň kvality v organizacích veřejné správy s reálnou 

situací v příspěvkové organizaci. Dle metodiky CAF jsem se zaměřila na směrování 

k excelentnímu modelu dle principů EFQM. Smyslem bylo dle kritéria vedení a subkritéria 
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motivace a podporování zaměstnanců zjistit úroveň SSRZ v této oblasti. Na základě 

rozhovoru s manažerem jsem zjistila, že jako nástroj vedení lidí je využíváno porad, které se 

konají v pravidelném termínu. Jejich cílem je prodiskutování důležitých otázek spojených 

s chodem organizace a na následné poradě týmu informování členů o probrané problematice. 

Pro operativní záležitosti nebývá svolávána porada, ale řeší se vše za plného provozu. Panuje 

tak úzká komunikace, kde manažer je prostředním článkem a vazbu přímé komunikace plní 

jak nahoru, tak dolů. Dle doporučení odborníků (například Šuleř) mají být v organizaci 

aplikovány nástroje manažerského vedení jako hodnotící rozhovory, individuální koučování 

nebo zpětná vazba. Další nástroje vedení mimo porad se v SSRZ ovšem nevyužívají, věci se 

řeší dle potřeby bez systematického konceptu. 

     V příspěvkové organizaci se jako zásadní jeví dodržování pracovní náplně, která je 

pracovníkům stanovena, a norem souvisejících s organizacemi veřejné správy. Plnění 

stanovených úkolů je považováno za zásadní a prostor pro inovativní myšlení či moderní 

přístupy není. V tomto směru i hodnocení pracovníků a zpětná vazba z jejich strany není 

podporována, ačkoli povzbuzování zaměstnanců při předkládání nových námětů je dle 

modelu CAF žádoucí. Stejně tak je tomu i v otázce přenášení odpovědnosti směrem dolů, 

jelikož delegování organizace nevyužívá a realizuje model vedení dle stanovených činností. 

Pochopitelně podporování v plnění pracovních povinností je dle modelu CAF má fungovat, 

což je zcela v pořádku. Pokud některý pracovník či tým vykazuje nadstandardní výkon, 

odměna jeho úsilí se podporuje a finanční odměny za toto se v organizaci poskytují. Tento 

aspekt slouží pro zaměstnance jako motivační faktor. 

     Další oblastí, kde lze spatřovat odchylku, je ochota vedení přijímat změny. Příspěvková 

organizace má tendenci zůstávat na úrovni veřejnoprávní instituce, která neinovuje. Manažer 

si uvědomuje, že prostředí je strnulé, pracovníci v organizaci působí již delší dobu, neinklinují 

tak k novinkám. Nápady na zlepšení se vyskytují, například zavedení individuálních 

konzultací nebo interní časopis, ovšem zůstává pouze u myšlenky, k samotné realizaci 

nedochází. Interní komunikační systém v organizaci je technologicky vytvořen, ovšem proces 

jeho zavedení není řádně zpracován a zaměstnanci neumí tento nástroj využívat, tedy jejich 

práce i přes novinku je stále stejná bez aplikace moderní metody komunikace. Stejně tak 

zlepšování úrovně zpracování organizačního řádu je pomalé. Zejména toto lze doložit tím, že 

zřizovatel má organizační řád přehledně propracován a uveřejněn na webu města, což by 
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příspěvková organizace SSRZ měla využít jako inspiraci pro znění vlastního organizačního 

řádu jen s přihlédnutím ke své vnitřní struktuře a poslání. Tedy nejedná se o vyvinutí něčeho 

nového, ale o dokument, který má být v každé organizaci kvalitně vypracován a k jehož 

obsahu lze využít již existující řád zřizovatele. Není tedy důvod postupovat rozvláčnými 

kroky k jeho sestavování až do přijatelné míry zpracování. 

     Na základě zjištěných údajů jsem dále zpracovala návrhy na změny, které doporučuji. Dle 

současné situace je jistě namístě změna organizačního řádu, zpracování kompetenčního 

modelu manažera, aplikace manažerských nástrojů vedení lidí do běžné praxe. Jako návod na 

další zlepšování uvádím moderní směry, kterými se dnes organizace ubírají a zároveň jsou 

vhodné k realizaci i ve veřejné správě, tedy příspěvkové organizaci. 

 

7. Návrhy na opatření, změnu   

     V sedmé kapitole se věnuji návrhům na zlepšení, příležitostem k dalšímu rozvoji. 

Zaznamenávám poznatky o úrovni zpracování stávajícího organizačního řádu a návrhy jeho 

změn. Organizační řád slouží manažerům v SSRZ jako základní dokument pro vedení i jako 

nástroj prezentace veřejnosti interních vazeb a chodu příspěvkové organizace. Dále se 

v kapitole zabývám stanovením kompetenčního modelu manažera, pro což využiji tři 

přístupy, a sice kompetenční model dle Národního ústavu odborného vzdělávání, dle OECD a 

řízení dle kompetencí ve schématu vlastnosti-schopnosti-postoje. Kompetence lze měřit na 

škále 0-100%, přičemž každou procentní hladinu lze popsat. V kapitole navrhuji také využití 

manažerských nástrojů vedení i s časovým rozvrhem. Pro manažerskou práci je vhodné 

využívat řadu účinných manažerských metod, které jsou v praxi již ověřeny, proto uvádím 

trendy moderního managementu jakožto inspiraci a podněty k dalšímu rozvoji. 

 

7.1 Návrh změn organizačního řádu 

     Vzhledem ke zjištění stávajícího znění organizačního řádu příspěvkové organizace SSRZ 

se domnívám, že by mělo dojít ke kontrole jeho aktuálnosti a přetransformování používaných 

formulací. K aktualizaci by mělo přistoupeno podle měnících se podmínek prostředí, jednak 

okolního, jednak vnitřního, aby cíle organizace s prostředky byly stále v souladu. Od doby 
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vytvoření organizačního řádu se  vyvinuly technologie, personální a odborná potřeba 

zaměstnanců, úroveň managementu, strategie organizace i uznávané hodnoty. Obsažená 

pravidla tak musí podléhat měnícím se hodnotám a potřebám ve společnosti. Příležitost je 

v zohlednění všech faktorů ovlivňujících charakter organizace, a proto by měly být 

promítnuty do ustanovení organizačního řádu. Doporučovala bych uspořádání mimořádné 

porady vedení i jednotlivých týmů, kde by se zúčastnění seznámili s novým zněním 

organizačního řádu, aby všichni zaměstnanci pochopili směr, kterým organizace míří, a svou 

úlohu v rámci organizace. 
42

 

          K zavedení organizačního řádu v předmětné příspěvkové organizaci SSRZ došlo před 

rokem a i přes snahu o jeho lepší zpracování oproti minulosti vidím mezery v jeho nízké 

úrovni propracovanosti a malé obsáhlosti, jedná se spíše jen o výčet pozic a poukazování na 

pravomoci a odpovědnost ředitele uvedené ve Zřizovací listině a uvedení vedoucích úseků 

jako stěžejních osob pro svěřenou oblast. Zlepšit by se jistě měla identifikace kompetencí 

pracovníků, což pro vhodné personálnímu obsazení pracovních míst považuji za směrodatné. 

Navíc bez písemného popisu nemůže panovat transparentní prostředí pro vyžadování plnění 

úkolů managementem co do určitosti obsahu i kvality. 

7.1.1 Specifikace pravomocí a odpovědnosti 

     Stanovení pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců zahrnuje nyní jen vedoucí, v tomto 

směru rozhodně doporučuji zahrnout do organizačního řádu i ostatní pracovníky, jelikož 

každý má vědět, co má vykonávat, v jaké kvalitě a za jaké neplnění může být trestán. Tedy 

aplikovat prvky z pracovních náplní zaměstnanců do zveřejněného organizačního řádu. 

Domnívám se, že jasná a srozumitelná formulace pro všechny zaměstnance, aby věděli, co se 

od nich očekává, v jakém čase mají být úkoly plněny, s jakým standardním výsledkem, 

s jakými kontrolními metodami povede k přehlednějšímu fungování organizace a napomůže 

zlepšení výsledků jednotlivých středisek. Za důležitý bod považuji určení vztahu mezi 

svěřenými kompetencemi a výkonem pro jednotlivé pozice, a to i s rozborem jejich závislosti 

a příčin. Může tak dojít ke stanovení nápravných opatření v podobě personální výměny, 

k úpravě požadovaného výkonu nebo pozměnění kompetencí. Zaměstnanci musí být 

                                                           

42
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srozuměni s možným postihem při nedodržení pracovních povinností. Výše zmíněné 

napomáhá zlepšení manažerské práce v SSRZ. Manažer má vždy být seznámen s přidělenými 

zdroji, a sice personální silou, financemi, hmotnou složku, technologií, časovým fondem, 

složkou informační a vědomostní, aby za tyto zdroje mohl nést zodpovědnost.  

     Osobně bych zde preferovala jasný výčet pracovních úkolů vztahujících se ke všem 

pozicím v organizaci, jelikož formulace, že zaměstnanec plní pokyny nadřízeného bez 

specifikace pracovní náplně je poněkud zavádějící a neurčité a znesnadňuje manažerovi jeho 

úlohu. Vnitřní rozmístění středisek organizace naopak nahrává identifikaci kompetencí, 

vytvoření štíhlé struktury, stanovení termínů a výsledků vykonávaných úkolů, pozitivní 

motivaci podřízených i posílení rozvoje vedoucích. Nepochybně i zahrnutí poslání organizace 

do systému řízení managementu má své opodstatnění. Domnívám se, že pozornost organizace 

na realizaci poslání zde panuje, což dokládají i nové projekty realizované v posledních letech 

jako třeba přiřazení Městského fotbalového areálu nebo Hřiště Nový Svět poskytujících 

zázemí a podmínky pro trénink mládeže. Další rozvoj se ale neobejde bez svázání samotných 

pracovníků s tvorbou hodnot jako důvěra veřejnosti ve kvalitu a bezpečnost poskytovaných 

služeb nebo pozitivní přístup k inovacím, implementace technického pokroku a moderních 

zařízení do provozu, a to opět s ohledem na smysl fungování organizace. 

7.1.2 Stanovení kompetencí  

      Ke zvýšení transparentnosti prostředí organizace by se jistě dospělo formulováním 

kompetencí pracovníků, což by přineslo přehlednější systém fungování uvnitř organizace, 

stabilnější prostředí a vztahy mezi zaměstnanci. Příležitost určitě spatřuji ve větší 

rozpracovanosti organizačního řádu, jelikož podrobné formulace předznamenávají vyšší 

úroveň manažerského vedení a nadřízeným dávají prostor pro delegování úkolů a další rozvoj 

podřízených. Organizační řád SSRZ by měl představovat jakýsi záchytný bod pro 

zaměstnance, veřejnost, dodavatele, odběratele, obchodní partnery. Pokud příspěvková 

organizace více rozpracuje organizační řád, ošetří tak kompetence zaměstnanců, zprůhlední 

vzájemné vazby a komunikační kanály v organizaci. 

     Úzké místo, které je potřeba v organizačním řádu ošetřit, představuje řízení spíše na bázi 

osobních vztahů a provádění úkolů přesně dle pokynů vedoucího. V této souvislosti může 

docházet ke konfliktům a nespokojenosti podřízených s jejich řízením a přístupem 
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nadřízeného. Bohužel pak neexistuje příliš účinný způsob k obraně, jelikož tento systém 

neposkytuje podklad pro doložení správnosti vlastního chování. Pokud řádně zpracovaný 

organizační řád chybí, nemají zaměstnanci pravděpodobně dostatek informací, jaké 

kompetence jim jsou svěřeny, jaká úroveň výkonu se od nich očekává a jaké hrozí tresty při 

neplnění povinností. Naopak přemíra údajů obsažených v organizačním řádu může zapříčinit 

pracovní prostředí zabraňující vlastní iniciativě, brání tvůrčímu myšlení a pracovníci jsou 

příliš tlumení v jejich aktivitě. Nelze pochopitelně zahrnout veškeré aspekty dotýkající se 

fungování organizace. Směrodatné je nalézt přijatelnou úroveň ošetření vztahů písemnou 

formou, která všechny zaměstnance zavazuje, a ponechat určitý prostor pro faktory 

vyskytující se v čase, ideálně s pravidelnou aktualizací znění řádu. 

 

7.2 Návrh kompetenčního modelu a využití nástrojů vedení 

      Pro úspěšné plnění účelu pracovního místa manažera musí být stanoveny kompetence, 

které má vykazovat. Nejdříve dochází ke sběru informací dle analýzy pracovního místa, 

organizační struktury či řádu. Směrodatné je pochopení účelu místa, procesů, kterým má tento 

pracovník v organizaci napomáhat, kterých jsou součástí, na co mají vliv, a tedy jaké 

kompetence budou muset být v kompetenčním modelu zahrnuty. V tomto směru došlo 

k rozboru v předchozí kapitole. Dalším krokem je pak samotné vytvoření kompetenčního 

modelu. Východiskem jsou jednak standardy manažerských kompetencí, jednak zjištěné údaje 

dle metodiky CAF a informace od manažera SSRZ. Základními kompetencemi, kterými by 

měl manažer oplývat je týmová práce, budování vztahů, interpretace dat, systematičnost, 

řešení problémů, analytické myšlení, dotahování úkolů. Vytvořený kompetenční model by 

pak měl být ověřen v praxi a průběžně aktualizován, aby se zajistilo jeho správné nastavení, 

využitelnost a transparentnost požadavků na obsazovanou pozici manažera. Kompetenčních 

modelů existuje celá řada, organizace by tak vždy měla zohledňovat svou potřebu a pozici, jíž 

se model týká. Pro návrh kompetenčního modelu vedoucího ekonomického úseku jsem 

zvolila dvě varianty kompetenčních modelů dle uznávaných autorit, aby organizace měla více 
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námětů a širší možnost výběru. Připojila jsem také metodiku řízení dle kompetencí, tedy 

stanovování kompetenčního modelu podle vlastností-schopností a postojů.
43

 

7.2.1 Kompetenční model dle NÚOV 

          Jako první variantu ke tvorbě kompetenčního modelu použiji nástroj na identifikaci 

kompetencí prezentovaný Národním ústavem odborného vzdělávání (dále jen NÚOV). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přímo řídí NÚOV, který přenáší dále informace 

o všech oborech vzdělávání. Tento ústav také sleduje úroveň odborných škol a úspěšnost 

jejich absolventů v praxi. Analyzuje rovněž situaci na trhu odborného vzdělávání, snaží se 

také o implementaci změn požadavků v praxi, proto spolupracuje se zaměstnavateli a školami 

na nových projektech vzdělávání, a to i s účastí Evropské unie. NÚOV spolupracuje na 

nadnárodní úrovni například s organizací OECD (Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci a rozvoj).
44

 

  

                                                           

43
 Srov. 

http://www.workstreaminc.com/downloads/PDFs/HCI_Implementing_a_Successful_Competency_Model.pdf  

44
 Srov. http://www.nuov.cz/o-nas  
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Tab. 7.2.1 Kompetenční model dle NÚOV 

 

Oblast Kompetence Projev kompetence 

Měkké kompetence 

 

 Plánování, organizování 

 Interpretace informací 

 Efektivní komunikace 

 Zodpovědnost 

Odborné kompetence obecné 

 

 Počítačové dovednosti 

 Jazykové dovednosti 

 Základní praktické právní povědomí 

Odborné kompetence specifické 

 

 Příprava mzdových nákladů 

 Kontrola účetních operací 

 Zpracování pololetních a ročních výkazů 

 Znalost problematiky příspěvkových organizací 

 

 

     NÚOV prezentuje kompetenční model jako model skládající se ze tří částí – měkké 

kompetence, kompetence odborné obecné, kompetence odborné specifické, jak je výše 

znázorněno v tabulce 7.2.1. Mezi měkké kompetence lze v případě manažera příspěvkové 

organizace zařadit činnosti jako plánování, organizování, interpretace informací a výsledků, 

efektivní komunikaci, zodpovědnost. Do odborných kompetencí obecných patří počítačové 

dovednosti, jazyková znalost nebo základní praktické právní povědomí. Odborné kompetence 

specifické upravují dílčí kvalifikaci, tu lze rozlišit na kompetence mající charakter běžně 

vykonávaných činností jako příprava mzdových dokladů, kontrola účetních operací nebo 

zpracovávání pololetních a ročních výkazů a charakter výjimečných vědomostí jako znalost 

Kompetenční model dle NÚOV 
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problematiky příspěvkových organizací. Odborná kompetence specifická v případě manažera 

v sobě obsahuje dvě části, a sice složku činnostní a znalostní. Část zaměřená na činnost 

představuje kontrolu dodržování norem, část zaměřená na znalost značí vědomosti v oblasti 

legislativy. V dalším případě lze hovořit o činnostní složce jakožto kontrole pracovních 

povinností podřízených a znalostní složce jakožto znalosti pracovních náplní pracovníků.
45

 

7.2.2 Kompetenční model dle OECD 

      Jako druhou variantu pro tvorbu kompetenčního modelu lze využít model navrhovaný 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) neboli Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj. OECD definuje potřebu kompetencí jako nutnost pro 

zachování hospodářského růstu, jelikož jen s dílčími dovednostmi se nemohou organizace 

posunovat dopředu. Kompetenční model zahrnuje seznam vlastností a dovedností, který je 

spojen s pozicí manažera. Lze připojit i postoj, jelikož samotné schopnosti nestačí, manažer 

musí chtít a být ochoten se dále rozvíjet pro plnění cílů. Vhodné je vytvořit tabulku se 

seznamem kompetencí a popisem jejich projevu v chování manažera. Pro každou kompetenci 

je vhodné stanovit škálu, v jaké míře se kompetence projevuje, zda ve vysoké, střední, či 

nízké. Dle OECD je vhodné pro kompetenční model stanovit tři okruhy kompetencí a v rámci 

nich označení jednotlivých kompetencí. Toto ukazuje níže uvedená tabulka 7.2.2 a popisuje 

komentář pod ní. Tato varianta se jeví jako varianta přehledná a zahrnující tři podstatné 

oblasti manažerských kompetencí – interaktivní komunikaci a její nástroje, interpersonální 

vztahy zaměřené na sociální složku a samostatnost a nadhled jednání manažera. 

 

 

  

                                                           

45
 Srov. http://www.nuov.cz/uploads/Kompetencni_model_Kompetence_specificke.pdf  
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Tab. 7.2.2 Kompetenční model dle OECD 

 

Oblast Kompetence Projev kompetence 

Interaktivní používání 

nástrojů komunikace 

Komunikační dovednosti 

 Znalost technik komunikace 

 Řečnické dovednosti 

 Efektivní komunikace 

Analytické myšlení 

 Sběr a analýza dat 

 Vyhodnocení dat 

 Interpretace dat 

Technologické dovednosti 
 Počítačové dovednosti 

Interpersonální vztahy 

Orientace na vztahy 

 Sociální soudržnost 

 Otevřená atmosféra 

 Empatie  

Týmová práce 

 Spolupráce 

 Aktivní naslouchání 

 

Řešení konfliktů 

 Rozpoznání konfliktu 

 Řízení konfliktu 

 Vyřešení konfliktu 

Samostatnost jednání 

Myšlení v souvislostech 

 Nadhled 

 Kreativita 

  

Systémové myšlení 

 Metodický postup 

 Orientace na proces 

Orientace na cíl 

 Prosazení se 

 Dodržování postupů 

 Vůdcovství  

 

Kompetenční model dle OECD 
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 Interaktivní používání nástrojů komunikace 

     V první oblasti interaktivního používání nástrojů komunikace se jedná o zachování 

moderní úrovně řízení pomocí technologií, efektivní analýzu a interpretaci dat a proaktivní 

přístup v komunikaci s okolím manažera. Tyto potřeby vychází z vývoje sociálně-kulturního 

prostřední, kdy jazykové znalosti, sdílení informací a moderní technologie mají vliv na 

všechna odvětví ekonomiky, a to včetně oblasti veřejné správy. 

 

a) komunikační dovednosti 

     Tato kompetence zahrnuje interaktivní používání jazyka, symbolů a textu. Značí to tedy 

kvalitu ústního a písemného projevu manažera. Znalost jazyka a jeho stavby, řečnické 

dovednosti a tendence navozovat účelné debaty s podřízenými mají své opodstatnění. 

Jazyková znalost vedoucího neznamená jen znalost cizího jazyka (u manažera zejména pro 

jednání se zahraničním subjektem), ale především znalost komunikačních technik, dialogu, 

diskuze, prezentace, širokou slovní zásobu. Řečnické dovednosti značí schopnost vedoucího 

reagovat na různé situace při komunikaci, diplomacii, cit pro volbu slov a jejich významu. 

Jazyková gramotnost si pochopitelně žádá uplatnění v praxi a snahu vedoucího o věnování se 

hovorům a diskuzím, které jsou smysluplné, věcné a účelné, aby i tento čas byl adekvátně 

využit a přínosný pro vedoucího i organizaci. 

 

b) analytické myšlení 

     Tato kompetence hovoří o interaktivním využití znalostí a informací. V informační 

společnosti musí vedoucí umět správně získávat a vyhodnocovat informace, a to jak od 

ředitele, tak od podřízených. Chybná analýza a interpretace může způsobit komunikační šum 

a nežádoucí výsledky. Vedoucí by měl být schopen tvořit a udržet takový komunikační kanál, 

v němž lze informace získat i převést dále. Na základě informací si pracovníci vytvářejí 

názory a povědomí, a dle toho pak interpretují rozhodnutí. V této souvislosti lze poukázat na 

porady vedení, jejichž obsah, tedy údaje zde získané, manažer dále tlumočí na poradě svého 

týmu, proto je stěžejní, aby uměl správně zachytit informaci, analyzovat její obsah, 

interpretovat jej dalším osobám ve správném znění a za použití vhodných formulací. 

 

c) technologické dovednosti 
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     Tato kompetence značí interaktivní používání technologií. Organizace SSRZ dnes již 

běžně používají počítačové technologie jako prostředek k plnění pracovních úkolů. Zejména 

ekonomický úsek využívá tuto metodu při každodenní práci. Pracovníci úseku pomocí 

počítačové technologie spolu mohou komunikovat, vytvářet soubory, zapisovat údaje, 

disponovat moderním nástrojem komunikace. Uchovávání informací pomocí softwaru 

umožňuje archivovat položky a výkazy a stálý přístup k vysokému objemu dat. Dnes má 

manažer běžně zvládat obsluhu internetového prostředí, emailovou komunikaci, plánování 

kalendáře úkolů v programu Outlooku, psaní protokolů, tabulek a prezentací v souborech 

Office. Směrodatné je využití možnosti a výhody těchto technologií v rámci operativních 

úkolů a postupů i pro strategické procesy a dlouhodobé plánování a řízení. 

 

 Interpersonální vztahy 

     Druhou oblast dle OECD představují interpersonální vztahy. Mezilidskou komunikaci by 

manažer měl směřovat ke vzájemné spolupráci. Jde o vazby v týmu i vztah nadřízený-

podřízený a naopak. V této části vedoucí musí být jakožto řídící článek schopen empatie, 

navodit pocit prospěšné kooperace pro všechny pracovníky a smysluplnosti práce v týmu. 

Mezilidské vztahy mohou způsobit i vznik konfliktů. V této chvíli musí manažer umět účinně 

zasáhnout, pojmenovat příčinu sporu, důsledky i řešení a striktně vyžadovat spravedlivou, 

adekvátní nápravu. 

 

a) orientace na vztahy 

     Kompetence týkající se interpersonálních vztahů je náročná na plnění a vyžaduje vyspělost 

osoby vedoucího. Manažer musí umět vytvářet ve svém pracovním okolí atmosféru 

otevřenosti, spolupráce, zájmu o spokojenost zaměstnanců a jejich další profesní rozvoj. Péče 

manažera o kvalitní vztahy v týmu přináší vyšší produktivitu práce a vytváří důvěru 

pracovníků. Sociální soudržnost upevňuje vzájemné vazby, posiluje pocit sounáležitosti, což 

pro manažera znamená příznivé pracovní prostředí jeho podřízených, dobrou atmosféru na 

pracovišti a tím i vyšší produktivitu práce a lepší výsledky. Kvalitní osobní vztahy v týmu 

vedoucího si žádají určitou míru empatie, jeho schopnost vžít se do role svých podřízených, 

umět je pochopit, správně interpretovat způsob jejich myšlení, situace, povahy. Empatie 

umožňuje manažerovi porozumět různým názorům a uchopit věci z jiného úhlu pohledu, než 

jen dle své přirozené reakce. 
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b) týmová práce 

     Tato kompetence popisuje požadavek na schopnost manažera spolupracovat a být 

orientován na kooperaci, jelikož manažer vždy odpovídá za svěřený úsek, tedy tým 

pracovníků. Pro úspěšný výkon pracovních úkolů dochází k dělení dílčích úloh mezi vícero 

zaměstnanců. Z tohoto důvodu musí být tito, schopni spolupracovat s různými typy osob, což 

je záležitostí manažera, aby jeho podřízení zvládali jednání se svými kolegy. Sám vedoucí má 

oplývat schopností diplomacie, volení stylu jednání, aby jeho vlastní kooperace s ostatními 

manažery byla efektivní příjemná a nekonfliktní. Spojování všech článků týmu a jejich 

motivace pro vzájemnou komunikaci představuje součást manažerského řízení. Manažer sám 

na sebe přebírá zodpovědnost za tým, jeho práci a kontroluje dodržování předepsaných 

norem. Volba priorit při práci s týmem hraje důležitou roli při dosahování manažerských cílů. 

Pro kvalitní spolupráci musí manažer umět aktivně naslouchat, rozpoznat vztahy mezi jeho 

podřízenými, uvažovat a jednat takticky i činit rozhodnutí jakožto konsenzus všech názorů na 

jeho úseku. 

 

c) řešení konfliktů 

     Manažer musí být při své práci schopen řídit a řešit konflikty. Konfliktní situace mohou 

v týmu nastat jak při mimořádných situacích za stejných podmínek, tak i při běžném chodu 

organizace, například pokud někteří ze zaměstnanců neplní včas a kvalitně své úkoly nebo 

vnáší negativní atmosféru na pracoviště. Manažer musí zvládat rozdílnost názorů jeho 

podřízených, konstruktivně řídit a řešet vyhrocené situace. Samotný střet mezi pracovníky 

není škodlivý, jelikož vedoucímu odhalí zákulisí vztahů, odlišné postoje a vnitřní myšlenky 

aktérů, což může přinést i smysluplné náměty ke zlepšení a nové impulsy k zamyšlení 

vedoucího. Manažer musí umět rozpoznat hrozící konflikt v týmu, pochopit důvody 

zúčastněných stran a cesty možného vývoje střetu. Určením typu neshody a míry a podmínek 

ustoupení od vlastního názoru podřízených pak vedoucí vystupuje jako aktivní účastník 

konfliktu a celý jeho průběh udržuje v mezích věcného střetu, které vyústí v kompromis, 

rozkrytí vztahů a postojů i nové podněty k vývoji. 

 

 Samostatnost jednání 

   Třetí oblastí kompetencí manažera je samostatnost jednání. Manažer je osoba, která řídí 

zaměstnance daného úseku, tedy samostatnost a zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky 
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svého týmu jsou nutností. Se samostatným jednáním manažera úzce souvisí vyznávat 

hodnoty, s nimiž musí být manažer v souladu při svém rozhodování. 

 

a) myšlení v souvislostech 

    Tato kompetence označuje samostatného jednání ve smyslu tvořivosti a orientace na vidění 

širších souvislostí. Vytvářením nových možností a inovací ukazuje manažer zájem o další 

rozvoj sebe, svého týmu i organizace a posiluje tak své postavení vůdce. Jednání vedoucího 

by mělo být v souladu se společensky znávanými hodnotami, s normami a organizačním 

systémem. Tedy rozhodnutí manažera mají odrážet jak jeho osobní názory, postoje a styl 

řízení, tak organizační kulturu, zvyklosti, formální a neformální pravidla, společenská 

pravidla převzatá z osobního života i etické hledisko. Manažer má mít nadhled, který mu 

umožňuje pohled na věc z více úhlů. Díky širšímu pohledu na manažerskou práci tak vedoucí 

zvládá před rozhodnutím vyhodnotit přímé i nepřímé dopady svých kroků a umí volit mezi 

několika variantami a jejich důsledky. 

 

b) systémové myšlení 

     Tato kompetence hovoří o schopnosti aplikace principů projektového řízení, tedy zahrnuje 

schopnost postupovat metodicky při vytváření a implementaci plánů do praxe a kontrole 

jejich realizace. Vedoucí má ve své manažerské práci povinnosti řídit zadané úkoly ve smyslu 

kontroly dodržování norem dle nové legislativy nebo kontroly pracovních výkazů 

zaměstnanců. Orientace na celý proces a budoucí vývoj tak zasahuje manažera při jeho 

běžných činnostech a žádá si systematickou činnost pro úspěšné dosahování cílů. Každá 

aktivita v manažerské práci představuje pro vedoucího úkol, který má svůj průběh a výsledek. 

Směrodatné je pojmenovat úlohu, určit její cíl, zjistit potřebné zdroje, stanovit priority a dílčí 

činnosti, inspirovat se z minulých zkušeností a sledovat, jak se celý proces vyvíjí. 

 

c) orientace na cíl 

     Kompetence kreativity a systémovosti úzce souvisí s orientací na cíl. Samostatnost jednání 

vedoucího vyžaduje přebrání zodpovědnosti za požadované výsledky. Zaměření na výkon 

umožňuje vedoucímu průběžně sledovat dílčí aktivity pracovníků, které musí být správně 

vykonávány k dosažení stanovených cílů. K plnění cílů potřebuje manažer zdroje, proto musí 

být schopen prosazovat práva, zájmy a potřeby své a svého týmu. Touto aktivitou vedoucí 

ukazuje svou roli přirozeného vůdce schopného zajistit vše potřebné k práci svých 
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podřízených, čímž zároveň aplikuje vedení příkladem. Obdobu této kompetence lze spatřovat 

v metodice CAF. Práva a povinnosti má vedoucí určeny v pracovní smlouvě a v pracovní 

náplni pak svěřené povinnosti. Manažer by ovšem neměl primárně jednat ve svém vlastním 

zájmu, ale v zájmu svých podřízených, svého týmu. K prosazení se musí vedoucí nejdříve 

sám zanalyzovat a zvážit svůj postoj a cíl, respektovat pravidla a zásady vyjednávání o svých 

zájmech, volit vhodné argumenty pro uplatnění vlastního názoru a především nesledovat slepě 

vlastní prospěch, ale umět i vytvářet alternativní řešení schůdné pro organizaci i jiné tímto 

ovlivněné skupiny zaměstnanců.
46

  

7.2.3 Vlastnosti-schopnosti-postoje 

     Jako třetí způsob stanovení kompetencí lze pro manažerskou práci využít metodiky řízení 

dle kompetencí, tedy trojici charakteristik vlastnosti-schopnosti-postoje, jak je formulováno 

v metodické příručce pro podporu jakosti ve veřejné správě. V rámci kompetenčního modelu 

vedoucího ekonomického úseku řadíme do skupiny vlastností neměnné charakteristiky osoby 

manažera, které mohou být ve vyrovnané míře i vyhraněné. 

     Pro osobu manažera se jedná o aspekty jako ztotožnění se s posláním organizace, orientace 

na výkon a cíl, pozitivní naladění, proaktivita, dynamika, konstruktivní chování při řešení 

problému, tendence ke spolupráci v týmu. Ve skupině schopností lze hovořit o odborných 

schopnostech jako ekonomické vzdělání nebo znalost legislativy týkající se příspěvkových 

organizací, měkkých schopnostech jako komunikační dovednosti, prezentace, aktivní 

naslouchání, kooperace, řízení a řešení konfliktů, delegování, motivování, a přechodných 

schopnostech  jako analytické, systematické nebo kreativní myšlení. Skupina postojů pak 

zahrnuje motivy a názory, které se projevují jako ztotožnění se s posláním organizace, 

loajalita k organizaci, spolehlivost, zodpovědnost za svěřený úsek, samostatnost.
47

 

     Pro sledování úrovně kompetencí manažera dle metody vlastnosti-schopnosti-postoje lze 

využívat škály pro měření hodnot. Na obrázku 7.2.3 je znázorněna škála pro dovednosti, 

přičemž ji lze vytvořit pro další složky kompetenčního modelu. Již při plánování 

                                                           

46
 Srov. http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf  

47
 Srov. Krontorád-Trčka, 2005 
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požadovaného výkonu v rámci organizační struktury musí být cílové hodnoty známy, aby 

došlo k podchycení adekvátního výkonu od začátku pracovního působení. Z dlouhodobého 

horizontu přináší škálování objektivní měřítko, jelikož takto může vedoucí sám již v průběhu 

sledovat vývoj své práce dle úrovně na škále plnění a vést s ředitelem organizace věcný 

rozhovor založený na faktech, nikoli na subjektivních dojmech a pocitech. Hodnocený 

manažer se tak může lépe orientovat v požadavcích úrovně kompetencí i příležitostech 

rozvoje a sám může průběh výkonu monitorovat bez angažování ředitele. Pochopitelně 

obdobný systém měření úrovně kompetencí lze po vytvoření kompetenčního modelu jiné 

pozice využívat také.
 48

  

Obr. 7.2.3 Škála pro měření hodnot dle Plamínka a Fišera 

 

 

 

 

7.2.4 Složky kompetencí 

     V oblasti kompetenčního modelu existuje systém řízení zaměřený na Smart Administration 

(v překladu inteligentní veřejná správa). Tento pojem začal být používán Evropskou komisí 

v dokumentech Kohezní politiky, tedy té zaměřené na politiku hospodářské a sociální 

soudržnosti, v letech 2007-2013, a poukazuje na nutnost dodržování norem, efektivní výkon 

organizací veřejné správy, účinnou komunikaci zúčastněných stran a průhlednost činností. 

Kompetence ve veřejné správě korespondující se Smart Administration je vhodné rozdělit do 

7 složek a ty dále konkrétně popsat, jako je tomu na níže uvedeném obrázku 7.2.4, aby 

pracovní aktivity manažera byly efektivní a jeho práce užitečná.
49

 

  

                                                           

48
 Srov. Plamínek-Fišer, 2005  

49
 Srov. Ochrana-Půček, 2011 
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Obr. 7.2.4 Sedm složek kompetence dle Ochrany a Půčka 

 

 

 

 

 

 

 

     Pro ověření adekvátnosti zvoleného kompetenčního modelu a složek jednotlivých 

kompetencí je vhodné použít tzv. 360 stupňovou zpětnou vazbu. Jedná se o nástroj, kdy 

dochází k hodnocení osoby manažera ředitelem SSRZ, ostatními vedoucími středisek, jeho 

podřízenými a případně i nájemci sportovních ploch, a dokonce i k sebehodnocení manažera, 

a to nejčastěji pomocí dotazníků. Objektivní zpětná vazba tak poukazuje na projevy chování 

manažera, které se odvíjí od jeho kompetencí. Reálný projev kompetencí tak lze posoudit 

dle určeného kompetenčního modelu a zohlednit přijatelnost, nebo zvolit korekci nevhodně 

zvolených standardů.
50

 

7.2.5 Využití nástrojů vedení 

     Nástroje vedení zefektivňují práci manažera s jeho týmem a jednotlivými pracovníky. 

Rozhodně lze doporučit využívání individuálního koučování, hodnotící rozhovory, porady 

týmu. Porady jsou již v příspěvkové organizaci využívány, a to jak porady týmu, tak vedení 

organizace. K výčtu vhodných nástrojů pro manažerskou práci lze přidat i motivační 

rozhovory, tvorbu pracovních plánů, tvorbu rozvojových plánů, kontrolu průběhu plnění 

úkolů pracovníků v terénu. Pro samotné využívání manažerských nástrojů vedení popsaných 
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 Srov. Kubeš-Šebestová, 2008 
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v páté kapitole jsem sestavila následující tabulku 7.2.5. Ta zohledňuje návrh časového 

rozvrhu aktivit pro systematickou práci s podřízenými, přičemž tyto nástroje je vhodné 

nastavit jako standard v celé organizace, tedy nikoli je používat nahodile, ale metodicky. 

Tab. 7.2.5 Návrh časového rozvrhu využití nástrojů vedení dle autora 

 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

Po Koučování 

Pracovník A, B, C, D, E, F 

Každý týden - 30 minut/1 pracovník 

     

     Út   Porada vedení 

Každé dva týdny 

     

St          

Čt Porada týmu 

Každé dva týdny 

       

Pá     Hodnotící rozhovor 

Pracovník A, B, C, D, E, F 

Každý měsíc – 30 minut/1 pracovník 

 

  

7.3 Návrh řízení dle trendů moderního managementu 

     Příspěvková organizace SSRZ by dle mého názoru měla více využívat moderní 

manažerské metody. Současné pojetí vedení a manažerské práce je pojato poněkud fádně bez 

hlubšího promyšlení systému. Je přirozené, že zaměstnanci působící v organizaci dlouho, se 

brání změnám a mají z jejich zavádění a dopadu obavy, proto s nimi vedoucí musí o všem 

průběžně a důsledně komunikovat a trpělivě vysvětlovali cílový stav a jeho smysl. 

     Řízení středisek spočívá spíše v operativních činnostech souvisejících s běžným provozem. 

I sezónně otevřené areály si jistě zaslouží rozbor dalšího a zpracování workflow nebo popisu 

procesů v organizaci pro efektivnější využívání zdroje a účinnost procesu. V této souvislosti 

se jistě dostane na řadu kompetenční přístup, tedy řízení dle kompetencí. Přínos spočívá ve 

snadné aplikaci do manažerské práce, kde jistě má své opodstatnění pro potvrzení 

požadovaných úloh a osob tyto povinnosti plnící. 
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     Předně je zapotřebí definovat odpovědnost za výsledky na určité pracovní pozici, a to 

s personálními dopady. Tento tradiční popis práce představuje i dnes důležité záchytné body 

pro dotčené strany, aby došlo k vytvoření zázemí pro respektování a dodržování pravidel. 

Pozitivní vliv na výsledky práce má angažování zaměstnanců až po etapu formulování jasné 

představy dělby práce, pracovníci tak jsou seznámeni s požadovaným výkonem, způsobem 

dosahování výsledků, očekáváním, přičemž samotné dosazení konkrétní osoby přichází až 

poté. Rovněž pro stávající osvědčené pracovníky tímto vytváříme příznivé prostředí pro 

orientování se v dalším pracovním uplatnění. Pochopitelně pro dostatečnou motivaci 

stávajících zaměstnanců musí být tito inspirováni pro budoucí usilování o ještě lepší výkon. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že formulace musí být srozumitelná a odměna žádaná, 

jinak by nedošlo k jejímu přijetí. Organizace tak musí své zaměstnance poznat a až poté 

mohou vyvíjet motivaci. V rámci organizačního řádu lze vyšší snahy docílit zahrnutím 

zajímavých úkolů, určení rozsahu vlastní iniciativy a kreativity při plnění úloh, obsažení 

podmínek pro účast na rozvojových kvalifikačních programech.
51

 

7.3.1 Maslowova teorie potřeb 

     Naproti tomu v oblasti motivace pracovníků můžeme vycházet z Maslowovy teorie potřeb. 

Chování pracovníků v souvislosti s požadovanými výsledky kopíruje fyziologické potřeby. 

Jedním úhlem pohledu je vytvořit určitý kariérní rámec, v rámci něhož budou zaměstnancům 

srozumitelná kritéria pro navyšování platů i pracovní postup. 

      Na druhé straně samotný popis kompetencí nemusí být dostatečný. Opět se zde dostáváme 

k tématu identifikace zaměstnance s organizací. Vnitřní motivace k plnění požadovaného 

výkonu je založena na pocitu uznání a úcty, tedy na lidském faktoru, který chce pociťovat 

důležitost svého počínání. V určitém směru můžeme jít ještě níže na úroveň bezpečí a jistoty, 

která se v zaměstnaneckém poměru projevuje požadavkem fixního platu, aniž by bylo 

definováno, za co jej může zaměstnanec získat. Provázanost odměňování a motivačního 

systému s výsledky a plněním plánu není nikdy od věci, ovšem toto propojení je potřeba opřít 

o identifikované kompetence a zájem managementu o aplikaci tohoto přístupu. Z toho důvodu 

nejvyšší úroveň Maslowovy pyramidy označená jako seberealizace nemusí být vždy 
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vrcholnou metou pracovníků. Manažer by tak měl znát postoje svých podřízených, aby byl 

schopen vyvíjet přiměřenou formu své práce. Zaměstnanec hnaný pocitem uspokojení 

z kvalitně vykonané práce potřebuje jiný styl vedení, než ten zaměstnanec, který je 

existencionálně zaměřený, usilující dle Maslowa o naplnění nižších fyziologických potřeb 

jako klid a pohodlí.
52

    

7.3.2 Interní komunikační server 

     Zavedení jednoho komunikačního serveru, místa, kde budou moci zaměstnanci najít 

veškeré potřebné informace, jistě přispěje k vyšší efektivitě procesů. Zavedení včetně 

proškolení zaměstnanců k práci s tímto komunikačním nástrojem by mělo být realizováno co 

nejdříve. Na daném serveru by měly být přehledné záložky, dle nichž by si každý pracovník 

našel oblast, která jej zajímá. Nejen tedy sdílení operativních záležitostí jako zápisy z porad 

nebo korespondence s jinými subjekty, ale i strategické záležitosti typu znění organizačního 

řádu nebo popisu pracovních míst. Pro bezproblémový chod organizace a kvalitní 

manažerskou práci jistě pomůže i evidence dovolených jednotlivých pracovníků. Prostředí 

organizace bude takto pro zaměstnance transparentní. Jako další záložku v rámci serveru lze 

využít soukromé události pracovníků jako životní či pracovní jubileum nebo narozeniny, 

případně i radostné osobní události. Rovněž i elektronická forma zpravodaje pro veřejnost by 

mohla být zařazena zde a dostupná všem zaměstnancům.
53

 

 

7.3.3 Metoda scénářů a benchmarking 

     Pro připravenost na různé varianty vývoje a kontinuální rozvoj lze doporučit metodu 

scénářů a benchmarking. Metoda scénářů je přístup vytvářející alternativy řešení dle aktuální 

situace, benchmarking je založen na komparaci s dalšími organizacemi a inspiraci z jejich 

zkušeností. 
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a) metoda scénářů 

     Metoda scénářů vychází z důležitosti připravenosti na možné varianty vývoje. Aplikace 

manažerských metod by měla směřovat na konkrétní středisko a jeho potřeby a začlenit 

moderní přístupy do organizačního řádu pro ustálení systému. Například u objektu koupaliště 

lze s ohledem na sezónnost a samotnou proměnlivost počasí doporučit plánování budoucího 

vývoje pomocí metody scénářů. Tato forma bere v úvahu možné události a stavy dle různé 

pravděpodobnosti. Tuto metodu je možné použít i na jiná střediska. Scénáře se stanovují 

vymezením objektu, přesnou analýzu prostředí a působících faktorů, přes projekci možného 

vývoje k vytvoření variant a následné strategii řízení.  

 

b) benchmarking 

     Metoda benchmarkingu představuje metodu využívající inspiraci z podnikatelského 

prostředí, v případě příspěvkové organizace se jedná zejména o inspiraci od společností 

zajišťujících servis a údržbu strojů a zařízení jako jsou třeba subjekty zabývající se 

klimatizační a montážní technikou. Taktéž interní benchmarking lze v organizaci SSRZ 

využít, což v praxi znamená, že jednotlivá střediska mohou mezi sebou porovnávat průběh 

svého fungování, výsledky a předávat si zkušenosti. V tomto směru by měly napomoci 

pravidelně konané porady vedoucích, které by se konaly v dopředu stanoveném 

harmonogramu, každá by disponovala jasným cílem, tématem a termínem splnění, a jejich 

smysl by spočíval právě v předávání si zkušeností a postřehů. Tímto způsobem se značně 

urychlí proces sdílení informací, jelikož všichni zúčastnění budou mít vždy dopředu 

připraveny otázky k projednání, sumarizované výsledky od poslední porady a zpracované 

výstupy ze zadaných úkolů. 
54

 

     Metoda benchmarkingu je podporována i Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vydalo 

publikaci Benchmarking ve veřejné správě, která byla vytvořena dle pozitivních zkušeností 

s projektem Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu z roku 2004 

zaměřeného právě na formulování kvantitativních a kvalitních ukazatelů. Ty sloužily k měření 

a komparaci výkonů zúčastněných úřadů. Na bázi zjištěných výsledků zde byly aplikovány 

akční plány na zvýšení kvality v dílčích zkoumaných oblastech. Smysl podobných projektů 
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spočívá v získání povědomí o procesech praktikujících jinde, získání informací o řešeních pro 

inspiraci a základu pro efektivní zavádění změn v příslušném úřadu.
55
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8. Závěr 

     Cílem diplomové práce bylo zjistit stávající úroveň manažerské práce. Postupem bylo 

analyzovat kompetenční model manažera organizace, provést rozbor nástrojů vedení 

pracovníků a analýzu stávajícího organizačního řádu. K získání informací o stávající 

manažerské práci jsem zvolila metodiku CAF pro veřejnou správu, analýzu pracovního místa 

manažera a analýzu organizačního řádu a rozhovor s manažerem. Vycházela jsem tedy 

z aktuální situace a na základě zjištění jsem vyhodnotila a interpretovala výsledky. Diplomová 

práce pak byla zakončena návrhy na zlepšení.  

     Stanovení námětů na zlepšení a příležitostí pro další rozvoj manažerské práce se odvíjelo 

od zjištěných informací a potřeb organizace. V tomto směru jsem došla k závěru, že stávající 

znění organizačního řádu je poněkud obecné a je nutná aplikace změn do organizačního řádu, 

která přinese zvýšení jeho propracovanosti a kvality a dá k dispozici další smysluplný nástroj 

pro řízení pracovníků. Jako prvotní vidím jasné a srozumitelné formulování pracovní náplně 

dle pozice, konkrétní úkoly, které mají být prováděny s předpokládaným výsledkem a v čase, 

a personální obsazení míst až dle předchozí specifikace s ohledem na potřeby organizace. 

Díky stanoveným pravidlům pak mohou zaměstnanci vědět, co se od nich očekává a jaké 

postihy za nedodržení úkolů hrozí, čímž celkově pracovní prostředí působí průhlednějším 

dojmem. Dále jsem zjistila, že v organizaci není dostatečná specifikace kompetencí manažera 

a nastavení standardizovaného kompetenčního modelu. V tomto směru jsem vycházela 

z modelu doporučeného OECD jakožto uznávané autority a vytvořila komentovanou tabulku 

s přehledem požadovaných kompetencí manažera. Jako jeden ze základních postupů pro 

efektivní manažerskou práci jsem použila nástroje vedení cíleně na práci s týmem a jeho 

účastníky. Jedná se o nástroje jako porady, hodnotící rozhovory nebo individuální koučování. 

Organizace by měla aplikovat na své standardy řízení na metodiku doporučenou dle CAF, aby 

její chod byl více transparentní a inovativní.  

     Pro další rozvoj lze doporučit implementaci trendů moderního managementu do 

manažerské práce v příspěvkové organizaci. Především s ohledem na návrh kompetenčního 

modelu lze využít řízení dle kompetencí. Námět k rozvoji organizace představuje metoda 

benchmarkingu pro komparaci s institucemi s obdobným systémem fungování. Dále lze 

příležitost spatřovat ve vytvoření workflow, tedy ve zmapování dílčích procesů probíhajících 

v organizaci a standardizaci jejich průběhu. 
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     Nové přístupy a metody zaváděné do praxe by měly korespondovat s posláním organizace. 

Díky svému širokému působení má organizace možnost vyvíjet silnější vliv na dění ve městě, 

udržet dostupnost volnočasových aktivit občanům města a poskytovat služby sportovního 

charakteru, a tohoto dosahovat pomocí pružného chodu organizace, systematického využívání 

manažerských nástrojů vedení a efektivní manažerské práce. 
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