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1. ÚVOD 

V dnešním pracovním světě nás všude kolem obklopuje mnoho otázek, které nás nutí 

zamyslet se nad tím, jak efektivní jsme. Dnes už není kladen tak velký důraz na to, jakou 

školu jsme vystudovali nebo jakého školního prospěchu jsme dosáhli. Stále větší důraz je 

kladen na naše osobní schopnosti a dovednosti, pomocí nichž můžeme využít příležitostí 

k našemu efektivnějšímu a spokojenějšímu pracovnímu životu. Dnes nestačí být jen 

uspokojivě dobrý ve své práci, pokud chceme dosáhnout svých pracovních snů. Dnes je 

především důležité být unikátně dobrý a tím tedy i vynikat. 

Náplň managementu se stává nezbytnou součástí snad téměř každého oboru 

zaměstnání a je také nedílnou součástí k dosažení našich pracovních cílů. Umění 

managementu je spjato jak s jednotlivými pracovníky, kteří si musí umět zorganizovat čas 

a přinášet společnosti svou prací maximální užitek, ale také je především spjat s vedoucími 

pozicemi například ředitelů a jednatelů společností, kteří usměrňují a vlastně „manažírují“ - 

řídí práci ostatních. 

První částí této práce je část teoretická, která vysvětluje klíčové pojmy související 

s tématem manažerské práce a jsou nezbytné pro jejich následnou aplikaci. Jedná se 

o pochopení pojmů management, manažer, co jsou to manažerovy role, jeho kompetence 

a také samotná náplň manažerské práce. V této části je uvedeno také samotné řízení času, time 

management, pod který spadá vybraná metoda „snímek pracovního dne“. Její teoretické pojetí 

a pojetí i jiných velice známých metod jsou zde taktéž přiblíženy (Paretův princip, 

Eisenhowerův princip). 

Ve druhé části této práce je popsáno prostředí, ve kterém manažer pracuje a na základě 

teoretických znalostí z předešlé části, které jsou zde aplikovány, je rozebrán a vyhodnocen 

časový snímek vybraného manažera. 

Cílem této bakalářské práce je rozebrat, jak velký přínos přináší do každodenní práce 

vybraného manažera jeho vlastní přístup k řízení času. Pomocí metody „snímek pracovního 

dne“ si přiblížíme na základě přidané hodnoty jednotlivé činnosti, kterým se v práci manažer 

věnuje, a následně zhodnotíme celkovou efektivitu jeho práce ve spojitosti s časem. Je také 

důležité zde zahrnout doporučení, která mohou manažerovi přiblížit možné způsoby, jak 

zlepšit a zvýšit svou efektivnost a to prostřednictvím konkrétních oblastí jeho náplní práce, 

které zlepšení v souvislosti s řízením času vyžadují. 
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2. TEORIE MANAŽERSKÉ PRÁCE 

2.1 MANAGEMENT 

Vývoj managementu lze pozorovat od počátku samotného lidstva. Již po tisíciletí se 

naši předkové zabývali mnoha otázkami, jak využít a motivovat pracovní sílu, a to i takovou, 

která byla značně neochotna spolupracovat. Základní manažerské funkce, nástroje a metody 

managementu znali už jak sumerští obchodníci, tak i samotní stavitelé pyramid. Management 

se přetvořil do moderního vědního oboru s nástupem průmyslové revoluce. (L. Mládková, P. 

Jedinák a kol., 2009). 

Předešlí autoři dále uvádí, že management je stále se rozvíjející moderní vědní 

disciplínou a pro úspěšné vykonávání manažerské pozice je přínosné se stále vzdělávat a to 

pomocí nových poznatků v příslušné vědě.  

 

2.1.1 Co je to management? 

Na základě následujících definic pojmu „management“, ale i podle mnoha dalších, lze 

dobře porozumět podstatě managementu a také činnostem, které se pod tímto pojmem 

skrývají. 

Ve slovníku cizích slov lze najít tuto ucelenou definici pojmu management: 

„Management definujeme jako systém teoretických a praktických řídících znalostí 

a dovedností nebo jako mechanismus řízení organizací a činností (funkcí), které v něm 

vykonávají profesionální řídící pracovníci, manažeři. Management na různých úrovních 

nařizuje, rozhoduje, kontroluje, řídí, koordinuje, radí, informuje, posuzuje.“ (L. Klimeš, 

2005, s. 454) 

Vodáček a Vodáčková (2001) uvádí definici managementu tak, že tento anglický 

pojem nejlépe vystihují českým slovem „řízení“. Tímto českým výrazem je bráno řízení jak 

ve smyslu orientace na celkové cíle firmy, tak i na usměrňování jednotlivých činností dané 

firmy.  

Armstrong (2006, s. 18) ve své publikaci definuje management jako „proces, jehož 

účelem je dosahovat výsledků prostřednictvím co nejvhodnějšího využití lidských, finančních 

a materiálních zdrojů, které má organizace a jednotliví manažeři k dispozici. Je spojen 

s přidáváním hodnoty těmto zdrojům, která závisí na odborné způsobilosti a závazku lidí, kteří 

jsou zodpovědní za řízení obchodu.“ 
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Celý proces managementu je rozdělen na mnoho dílčích procesů, které jsou metodami 

řízení speciálně sestavenými k usnadnění dosahování cílů všem manažerům. Tyto metody 

přinášejí do měnícího, rozmanitého a bouřlivého prostředí, ve kterém manažeři pracují, co 

nejvíce systému, pořádku, předvídatelnosti, logiky a zásadovosti. Hlavní postup managementu 

byl definován klasickými teoretiky jako plánování, organizace, motivování a kontrolování. 

Avšak proti tomuto pojetí vznesli námitky empirikové, pro které je management procesem 

zahrnujícím směsici jak racionálních a logických aktivit, tak také intuitivních aktivit 

a vlastního úsudku. (M. Armstrong, 2006) 

 

2.1.2 Management a jeho tři významy 

Podle Mládkové a Jedináka (2009) dnes používáme pojmu „management“ ve třech 

významech. Prvním významem je management, který vyjadřuje specifickou aktivitu 

obsahující přístupy, metody a zkušenosti, které jsou používány vedoucími pracovníky 

k výkonu jejích specifických činností. Druhým významem managementu je v přední řadě 

management ve smyslu vědní disciplíny. A v neposlední řadě existuje význam pojmu 

management, který lze chápat také ve smyslu pojmenování řídících pracovníků, kteří řídí 

organizaci.  

Management jako vědní disciplína nám neposkytuje nezvratná fakta. Tato skutečnost 

je dána tím, že se neustále mění a vyvíjí to, co v managementu zkoumáme a užití 

manažerských nástrojů fungujících v jedné organizaci, nemusí fungovat v jiné organizaci, vše 

totiž závisí i na daném kontextu. Management je vědním oborem, který využívá mnoho 

poznatků i z jiných vědních oborů, jako je například psychologie nebo také sociologie. (L. 

Mládková, P. Jedinák a kol., 2009) 

Management, vyjadřující specifické aktivity manažerů, chápeme jako proces 

rozhodování manažera, vedoucího pracovníka, o tom, co se bude dít a jak pomocí hlavního 

zdroje, lidí, bude své záměry uskutečňovat. Prostřednictvím tohoto hlavního zdroje jsou pak 

řízeny ostatní zdroje, mezi které lze zmínit znalosti a schopnosti samotného vedoucího 

manažera, dostupné finance, továrny, jakákoliv zařízení a mnohé další zdroje. Nejdůležitější 

částí managementu je tedy rozhodování o tom, co se udělá, a následné zajištění, aby se tak 

opravdu stalo a to nejvhodnější kombinací všech zdrojů. (M. Armstrong, 2006) 
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2.2 MANAŽER  

„Dobří manažeři vědí, že umění managementu je něco, co se potřebují naučit. Nikdo 

se nestane plně kvalifikovaným manažerem přes noc.“ (M. Armstrong, 2006, s. 16) 

Za celou historii managementu bylo již mnohokrát popsáno, co je chápáno pod 

pojmem „manažer“. Tradicí bylo chápat pod pojmem manažer (z angličtiny „manager“) 

pracovníka, který zodpovídá za práci ostatních lidí v organizaci a to na základě jemu 

odpovídajících pravomocí. (V. Lednický, 2007) Ovšem pod tímto pojmem lze najít celou řadu 

mnohem propracovanějších definic, například jak uvádí již zmíněný autor, jde dnes hlavně 

o profesi, která nese zodpovědnost za dopracování se k cílům organizace s uplatněním 

kolektivu spolupracovníků a disponibilních zdrojů a zároveň která se účastní na tvorbě 

a zajištění těchto cílů organizace, ve které působí.  

Podle slov významného amerického představitele managementu P. Robbinsna (2012, 

s. 5) chápeme pod označením této osoby toho, kdo „… someone who coordinates and 

oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished. 

A manager’s job is not about personal achievement – it’s about helping others do their 

work.”  V překladu do českého jazyka rozumíme jeho slovům tak, že manažer je někdo, kdo 

koordinuje a dohlíží nad prací jiných lidí tak, aby bylo dosaženo cílů organizace. Manažerova 

práce není o jeho osobním prospěchu, jde hlavně o poskytování pomoci ostatním dělat svou 

práci. 

Podle Minaříka (in L. Mládková a kol., 2009) lze manažera nazvat zejména 

profesionálem a to v takové situaci, kdy splňuje dané charakteristiky. Tento manažer, 

profesionál, pracuje v organizaci, kde spolupracuje s ostatními zaměstnanci a prostřednictvím 

ostatních lidí vykonává svou práci. Stanovuje a vymezuje cíle a nese odpovědnost za 

výsledky své činnosti, za to co dělá a čeho dosahuje. Manažeři, profesionálové, se také musí 

vyrovnávat s nejistotou a možnými riziky při vykonávání své práce. Vlastní schopnost 

sumarizace a schopnost vyvozovat závěry týkající se rozhodovacích procesů, disponují 

komunikačními dovednostmi a umí se vžít do niterného stavu druhého. V neposlední řadě umí 

hlavně jednat vždy čestně a poctivě. 

V každém podniku zastávají vedoucí pozice lidé, kteří řídí a provozují tento podnik 

jménem a v zájmu všech vlastníků této organizace. Těmto vedoucím zaměstnancům říkáme 

tedy manažeři a mohou jimi být i samotní vlastníci daného podniku. V současném podnikání 

je většina firem řízena právě lidmi, kteří se přímo nepodílejí na jejich vlastnictví, nebo kteří 
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vlastní jen relativně malou část podniku v podobě akcií. Podobné je to i v rodinných firmách, 

kde řídící funkce stále častěji delegují rodinní příslušníci na manažery, placené zaměstnance. 

(J. Prokopenko, M. Kubr a kol., 1996) 

Podle těchto autorů, je především zajímavé, jak se pojem „manažer“, zejména 

v anglosaských zemích, začal používat převážně k označování všech osob, které zodpovídají 

za chod organizace či služby a to ať už se jedná o podnikání, veřejnou správu nebo 

o společenské a neziskové organizace. Důvodů bylo hned několik, jednak zvyšující se trend 

nechat se nazývat „manažerem“, ale také potřeba využití přístupů a zkušeností 

podnikatelského sektoru při zvyšování efektivnosti a účinnosti jiných sektorů. Dnes je tedy 

nezbytné při používání pojmu manažer mít na paměti dané hledisko a dbát také na to, co daná 

osoba skutečně dělá a ne pouze to, jak je nazývána její funkce.  

 

2.2.1 Kategorie manažerů 

Manažer „par excellence“ 

V mnoha publikacích najdeme rozdělení manažerů podle jejich postavení. Dle 

Prokopenka a Kubry (1996), muži nebo ženě zastávající vedoucí funkci jako jsou generální 

ředitel, výkonný ředitel či vrcholový manažer, říkáme manažer „par excellence“. Je to takový 

manažer, který při provozování dané firmy zodpovídá za příjímání a realizaci všech 

kompetentních rozhodnutí. Pokud těmito manažery nejsou přímí vlastníci firmy, jsou 

podřízeni vlastníkovi nebo představitelům vlastníků. 

 

Střední a linioví manažeři  

Další dělení manažerů jsou shodná s Bělohlávkem, Košťanem a Šuleřem (2006), kteří 

uvádí, že vedle již zmíněné kategorie manažerů „par excellence“, existují střední manažeři 

a linioví manažeři, jejichž odpovědnost se v rámci organizace, kde působí, vymezuje na 

konkrétní činnosti, jednotky, úrovně atak dále. Tyto rozdíly v postavení manažerů souvisí 

s obtížností úkolů, se kterými se potýkají, a umožňují určení nezbytných požadavků 

a dovedností pro jejich pozice. Působí také jako motivační aspekt k osobnímu rozvoji 

a sledování kariérové dráhy jednotlivých manažerů. 

Příkladem liniových manažerů může být například vrchní sestra v nemocnici nebo 

dispečer na dopravě. Hlavní činností je pro ně vedení zaměstnanců při každodenním plnění 

úkolů, kontrola a napravování chyb vyskytujících se v provozu. 
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Střední manažeři mají zodpovědnost za řízení liniových manažerů nebo také řádových 

pracovníků organizace. Jejich cílem je uskutečňování plánů a strategických cílů vedení 

organizace. 

 

2.2.2 Vlastnosti manažera 

Nejen v práci, ale i v mnoha jiných aspektech života, hrají obrovskou důležitost 

v chování a projevu každého z nás naše vlastnosti. Tyto vlastnosti se dále odrážejí do našich 

schopností zvládání pracovních činností, jako je například umění jednat s lidmi, zvládat stres 

a mnoho dalších různorodých aktivit, se kterými se dennodenně setkáváme. Je tomu i tak 

v práci manažera, kde určité vlastnosti a schopnosti k této pozici jsou požadovány více, než 

v jiných profesích. 

„…A great boss can change your life, inspiring you to new heights both professionally 

and personally, and energizing you and your team to together overcome new challenges 

bigger than any one of you could tackle alone,” volně přeloženo do českého jazyka tak, 

že: „…Skvělý šéf může změnit Váš život, inspiruje Vás profesionálním i osobním přístupem 

k novým výšinám, a povzbuzuje Vás a Váš tým ke společnému překonání nových výzev, 

větších, než s jakými by se řada z Vás mohla vypořádat.“ (J. Welch in P. Robbins, 2012, s. 4) 

K tomu, aby byl manažer efektivní ve své manažerské práci, uměl si poradit s úkoly 

jemu svěřenými a dalšími jím vykonávanými činnostmi, existují některé vlastnosti, které 

efektivitu manažera posilují a vytvářejí. 

 „Pedler a kol. (in M. Armstrong, 2006, s. 24) na základě intenzivního výzkumu říká, že 

existuje 11 vlastností a rysů, které jsou vlastní úspěšným manažerům: 

1. přehled o základních skutečnostech, 

2. náležité profesionální znalosti, 

3. neustávající citlivost na události, 

4. analytické schopnosti, schopnost řešit problémy a rozhodování, popřípadě 

usuzování, 

5. sociální dovednosti a schopnosti, 

6. emocionální přizpůsobivost, 

7. proaktivita, 

8. tvořivost, 

9. mentální bystrost, 
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10. vyvážené vzdělávací návyky a dovednosti, 

11. sebevzdělávání.“  

Aby byl manažer co nejvíce efektivní, musí se často vedle zdůrazňování významu lidí 

spolehnout na své vlastní zdroje, aby byly jeho záměry plně naplněny. Tyto zdroje se skládají 

z vlastních zkušeností, know – how, dovedností, schopností, ze zkušeností z řízení 

a motivování lidí, porozumění situacím a sporům, z analýzy a definice problémů, dělání 

rozhodnutí a podniknutí činností jednak sám a jednak prostřednictvím jiných lidí. I přesto, že 

manažeři přijímají podporu, rady a pomoc od ostatních zaměstnanců, jsou to vždy oni, kteří 

musí rozhodovat. Je to především spojení vědy a dovedností, které dává každému manažerovi 

jeho vlastní osobitost.  (M. Armstrong, 2006) 

  



~ 12 ~ 
 

2.3 MANAŽERSKÉ ROLE 

Každý z nás hraje v životě určité role, ať už jde o roli člena rodiny, v zaměstnání či 

role mezi přáteli. V kontextu managementu lze na základě činností, kterými se manažer 

v každodenním pracovním životě zabývá, rozčlenit jednotlivé manažerské role. 

Podle Šuleře (2008) lze rozčlenit manažerské role na interpersonální, informační, 

rozhodovací, organizační a motivační role.  

 

2.3.1 Interpersonální role 

 Manažerova interpersonální role se týká způsobu, jakým umí manažer vést ostatní lidi 

v organizaci, jak je manažer schopen vytvořit ze skupiny lidí tým a vhodným způsobem 

využít potenciál tohoto týmu a také se týká způsobu, jak umí manažer komunikovat, vytvářet 

dobré vztahy mezi pracovníky a řešit konflikty. Stejně jako ostatní manažerovy role 

v organizaci, i tato má podstatný vliv na efektivnost pracovních týmů, ale také na výkonnost 

celé organizace. (O. Šuleř, 2008) 

 V souvislosti s interpersonální rolí si přiblížíme způsob komunikace manažera, 

pomocí kterého manažer komunikuje s ostatními pracovníky. Již v roce 1992 byli H. A. 

Robbinsnem (in O. Šuleř, 2008) definovány komunikační styly do čtyř specifických stylů, 

které jsou založeny na rozdílech v osobnostech, které se komunikace účastní. Rozlišujeme: 

- analytickou osobnost (intenzivně myslí, pomalu jedná, kontroluje se, je pasivní 

a tichá), 

- řídící osobnost (aktivní, vytrvalá, nezávislá, vyhledává soutěže a konflikty), 

- přátelskou osobnost (velmi citlivá, raduje se a těší s ostatními, má pro jiné 

pochopení), 

- expresivní osobnost (citlivá, klonící se k unáhlenému zobecňování, zahleděná 

do sebe). 

Jednotlivé typy osobnosti, které mají některé společné rysy, vstupují do 

kompatibilních vztahů mezi sebou, naopak takové typy osobnosti, které mají své povahové 

vlastnosti v rozporu, tak mezi nimi vznikají toxické vztahy. Jednotlivé vztahy toxické 

a kompatibilní jsou znázorněny na následujícím obrázku. (O. Šuleř, 2008) 
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Obr. 2.1: Profesionální typy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompatibilní vztahy 

 

Toxické vztahy 

 

 

Zdroj: ŠULEŘ, Oldřich: 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout 
 

Znalost charakteristik osobností jednotlivých pracovníků, se kterými manažer 

komunikuje, je přínosem nejen pro zlepšování vztahů na pracovišti, ale zejména při řešení 

konfliktních situací, při předávání informací mezi pracovníky a také pro vzájemnou toleranci 

a přizpůsobení se navzájem jednotlivých pracovníků. Je velmi důležité, umět s ostatními 

správně komunikovat a to nejen k dosažení pozitivních výsledků vznikajících přes tuto 

komunikaci. 

 

2.3.2 Informační role 

Informační role manažera sehrává v organizaci klíčovou pozici. Prostřednictvím 

manažera a jeho informování ostatních, se samotní pracovníci dovídají nejen o cílech celé 

organizace a tedy i směru, kterým se mají ve své práci ubírat, ale také o výsledcích 

a taktikách, bez kterých by nemohli efektivně orientovat svou každodenní náplň pracovních 

činností. Všeobecně informace manažer získává z formálních zdrojů, kam se řadí firemní 

informační systém a oficiální porady, a z neformálních zdrojů, kam patří telefonické 

rozhovory a sociální kontakty. Aspekty, které jsou dále součástí informační role, jsou 

například způsoby prezentování a zpětnovazební komunikace. (O. Šuleř, 2008)  

ANALYTICKÝ ŘÍDÍCÍ 

PŘÁTELSKÝ EXPRESIVNÍ 
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2.3.3 Rozhodovací role 

Manažeři svými rozhodnutími často usměrňují průběh existence organizace, ve které 

působí. Používáním analytických technik (k eliminaci klamných argumentů), kreativních 

technik (brainstorming, brainwriting) a diagramu příčin a důsledků či Paretova grafu pro 

řešení daných problémů či k výběru nejvhodnějšího řešení při rozhodování ovlivňuje manažer 

výkon organizace přímo a také celkovou spokojenost všech zainteresovaných osob. 

Rozhodovací role manažera by tedy měla být kvalitní a dobře strukturovaná. (O. Šuleř, 2008) 

 

2.3.4 Organizační role 

Součástí dennodenní manažerské práce k dosažení organizačních cílů je plánování. 

Pomocí plánování manažer ovlivňuje nejen efektivitu činností, které v organizaci probíhají, 

ale také snižuje možné riziko, rozvíjí úroveň integrace a koordinace mezi pracovníky 

a organizačními jednotkami. Organizační role manažera zahrnuje také nutnost mít na paměti 

průběžné kontroly, které dokážou včasně zjistit jakékoliv odchylky signalizující rozdíl mezi 

tím, co organizace zamýšlí a jak skutečně probíhá realizace plánovaných činností. (O. Šuleř, 

2008) 

Znalost organizačních cílů je nezbytnou součástí manažerových rolí, zejména role 

organizační. Cíle v organizaci mohou být tří typů: 

- strategické cíle, 

- operační cíle, 

- operativní cíle. 

Důležitý je také význam kontroly, který hraje při dosahování organizačních cílů 

klíčovou roli, spočívá zejména v nasměrování energie organizace například na monitorování, 

hodnocení a snižování manažerské nejistoty. (O. Šuleř, 2008) 

 

2.3.5 Motivační role 

Posláním každého manažera je také umění motivovat ostatní. Umět ovládat různé 

formy motivování je tedy nedílnou součástí při výkonu manažerovy práce, při které se 

manažer snaží o dosahování organizačních cílů pomocí jiných lidí. 

Motivování má souvislost s hierarchií potřeb, která je přehledně popsána v tzv. 

Maslowově pyramidě potřeb (in Šuleř, 2008). Avšak je důležité také zmínit, že motivy lidí 
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k práci jsou rozdílné, někteří pracují hlavně pro peníze, jiní zase za účelem tvořivosti 

a osobního postavení. Znalost těchto motivů může výrazně přispět k úspěšnému výkonu práce 

manažera. Součástí manažerovy motivační role je také hodnocení výkonu pracovníků. 

Adekvátním výběrem typu hodnocení si pracovník odnáší pocit z dobře odvedené práce a také 

podnět k dalšímu pracovnímu úsilí. Je však důležité stanovit kritéria hodnocení a postup 

hodnocení manažerem. 

Do motivační role lze zahrnout další činnosti manažera, jako jsou například 

delegování (přinášející řadu výhod manažerovi, například více práce za kratší čas), koučování 

(zlepšující například výsledky daných pracovníků a zdokonalení jejích schopností se učit) 

a mentoring (soustavný způsob vedení pracovníků přes předávání zkušeností a rad).  
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2.4 MANAŽERSKÁ PRÁCE 

Manažerské role, které musí manažer zastávat ve své funkci, jsou neodmyslitelně 

spjaty s manažerskou prací. Tyto role jsou spojeny s uvedením věcí do chodu, konkrétněji 

s plánováním budoucnosti, udržováním hybné síly a dotahováním věcí do konce. Jsou také 

spjaty s odhalováním toho, co se v okolí i vevnitř manažerova týmu děje, reagováním na nové 

situace a problémy a s odpovídáním na dotazy a požadavky. Práce manažerů také představuje 

velké množství mezilidských vztahů, komunikace s ostatními, zpracovávání informací 

a rozhodování. Avšak to, co manažeři dělají, závisí na jejich funkci, postavení, organizaci, ve 

které působí a na jejich pracovním prostředí. Každý manažer se bude přizpůsobovat těmto 

okolnostem různými způsoby, hlavně na základě svých zkušeností a svých osobnostních rysů. 

(M. Armstrong, 2006) 

Z předcházející charakteristiky manažerské práce lze vyvodit hlavní úkoly manažerů. 

Mládková a Jedinák (2009) shrnuli mezi hlavní úkoly manažerů tyto činnosti: 

- definovat cíle organizace a také jejich části,  

- řídit takové činnosti, které jsou nutné k dosažení stanovených cílů, 

- pracovat s rizikem, 

- odpovídat za výsledky svěřené části organizace, 

- vytvářet organizační strukturu v dané organizaci, 

- a v neposlední řadě pracovat s lidmi a také prostřednictvím lidí. 

 

2.4.1 „4E“ 

Mládková a Jedinák (2009, s. 16) kladou důležitost při výkonu manažerů především na 

respektování a dodržování tzv. 4E. Tato zkratka obsahuje začáteční písmena čtyř anglických 

výrazů pro tato hlediska:  

- účelnost, anglicky „effectiveness“, znamenající správně se rozhodovat, správně 

vytyčovat cíle, správně definovat priority, atd., 

- účinnost, anglicky „effenciency“, znamená dělat věci správně, řešit úkoly 

a problémy v souladu s aktuálními znalostmi daného oboru, 

- hospodárnost, anglicky „economy“, znamenající dělat věci s minimálními 

náklady, 



~ 17 ~ 
 

- odpovědnost, anglicky „equity“, znamená dělat správné věci v souladu 

s právem, zde patří sociální odpovědnost, sociální citlivost, dodržování 

ekologických a morálních norem. 

Je také důležité mít na paměti, že efektivní manažer by měl být schopen uvědomovat 

si nutnost osobního rozvoje, může se učit od svých nadřízených a podřízených, od svých 

mentorů, prostřednictvím oficiálních školení, avšak i samostatné vzdělávání je nesmírně 

důležité. Důležitou charakteristikou efektivního manažera je jeho flexibilita, musí si umět 

poradit s okolnostmi, ve kterých pracuje. (M. Armstrong, 2006) 
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2.5 KOMPETENCE MANAŽERA 

Stálé požadavky na zvyšování konkurenceschopnosti a také na zvyšování rozvoje 

firmy jsou promítány do požadavků na jednotlivé organizační složky a pracovníky. Nároky, 

které jsou kladeny na manažery, jsou nazývány manažerskými kompetencemi. Základ vzniku 

kompetencí je v osobním potenciálu manažera a jeho vhodným rozvojem dochází 

k naplňování požadavků pro úspěšné vykonávání manažerské pozice. Je však na každém 

manažerovi uvědomit si svou úroveň kompetencí a vhodným způsobem je rozvíjet. (O. Šuleř, 

2008) 

Existuje celá řada interpretací pojmu manažerské kompetence. S teorií požadované 

kompetence manažerů je podstatné zmínit poznatek Woodruffa (in M. Kubeš a spol., 2004), 

který definuje kompetence jako „množinu požadovaného chování pracovníka na dané pozici 

pro kompetentní splnění jemu svěřených úkolů“. Pro splnění dané kompetentnosti je 

podmínkou dostát následujících tří předpokladů a to současně: 

- manažer je opatřen vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi 

a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro jeho chování, 

- manažer je podněcován k užití tohoto chování, vnímá v něm jeho hodnotu a je 

ochoten vynaložit tímto směrem požadovanou energii, 

- manažerovi jsou dány příznivé podmínky v daném prostředí pro jeho použití. 

Jelikož se jedná o obecný kontext nahlížení na kompetentnost manažerů, který slouží 

k lepšímu porozumění kompetence, musí organizace vytvořit konkrétní podobu 

kompetentnosti svých manažerů sama a to na základě určení potřebné úrovně kompetencí 

k požadované pracovní pozici, popřípadě takovou aktivitou, která je popsána jako 

„modelování kompetencí“. 

 

2.5.1 Seznam kompetencí 

 „Definovat přesně vlastnosti nebo jeden psychologický typ úspěšného manažera 

nelze. Ukazuje se, že mezi úspěšnými manažery můžeme najít řadu různých osobností 

s odlišnými vlastnostmi. Přesto lze vymezit širší modely manažerských kompetencí, které se 

liší od kompetencí jiných skupin pracovníků.“ (O. Šuleř, 2008, s. 17) 

Bělohlávek v roce 1995 (in O. Šuleř, 2008, s. 19) zkompletoval tzv.„seznam 

kompetencí“. Tento seznam se dále skládá z kategorií, ve kterých najdeme již specifičtější 

charakteristiky manažerských kompetencí: 
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Způsob myšlení 

Do této kategorie spadá koncepční myšlení, operativní myšlení, pružnost myšlení 

a schopnost analýzy. Tyto způsoby myšlení vycházejí zejména z charakteru manažerovy 

práce, která je založena na vedení lidí a odpovědnost za dosahování cílů organizace. 

Vlastnosti osobnosti 

Vlastnosti osobnosti jsou již zmiňovány v samostatné podkapitole této práce, avšak 

Bělohlávek zde zahrnuje další vlastnosti, které by měli být vlastní úspěšným manažerům, 

zejména průbojnost, asertivita, citová stabilita, spolehlivost, vytrvalost, energie a pohotovost. 

Opět zde tyto vlastnosti vystihují vůdčí osobnosti. 

Postoje 

Manažerovy postoje by měly být orientovány na zákazníka, na výkon a současně také 

by měl být schopen orientace v nejistotě. Je zde zařazen i postoj ke kreativitě a tvořivosti, 

která je nepostradatelná k úspěšnému motivování a vedení ostatních spolupracovníků. 

Odborné znalosti 

Bělohlávek klade důraz na nezbytné znalosti z oblasti managementu, marketingu, 

ekonomiky a financování, ale také z oblasti práva, technické znalosti a znalosti informační 

technologie.  

Praktické dovednosti 

Zde jsou zahrnuty jazykové znalosti (dnes se klade důraz zejména na jazyk anglický 

a německý), dále dovednosti s počítačem, praktické zkušenosti, organizační dovednosti 

a dovednosti v řízení času. Dalšími důležitými dovednostmi zde zmíněnými, zejména pro 

 práci s lidmi, jsou komunikační dovednosti, dovednost sebeprezentace, dovednost vést lidi 

a také dovednost správně ostatní motivovat.  
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2.6 TIME MANAGEMENT 

2.6.1 Význam času a úspěchu 

Nyní je práce zaměřena na jednu ze současných metod managementu. Existuje mnoho 

přístupů, technik a metod, které souvisí s teorií managementu. Vedle informačního 

managementu nebo managementu znalostí, je také tzv.“time management“ neboli řízení času, 

kterému bude věnována následující kapitola.   

„Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, čas na 

přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu i čas na lásku a přátelství. To 

vše je podmínkou úspěchu. Úspěch však nepřijde sám, a kdo o něj chce usilovat, musí se 

v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem.“ (F. Bělohlávek, P. Košťan, O. Šuleř, 

2006. s. 487) 

Čas pro každého z nás hraje klíčovou roli každý den. Ať už trávíme den plněním 

svých pracovních povinností či povinností, které jsou spojeny s našimi domovy, otázkou času 

se zabýváme neustále. Není tedy ani v manažerské práci výjimkou, zabývat se rozborem 

svých jednotlivých činností, každodenních úkolů a následně jejich hodnocením v čase. 

V souvislosti s efektivním řízením času lze zmínit také úspěch, kterého lze také za pomocí 

efektivního řízení času manažera a celé organizace docílit.  

 

2.6.2 Řízení času 

„Time management“, neboli řízení času, je komplexním názvem, který v sobě zahrnuje 

sadu postupů, doporučení a také nástrojů, které slouží pro plánování času, a to nejen 

manažerova. Řízení času se používá jak pro efektivnější využití času pracovního, tak 

i osobního. (L. Mládková, P. Jedinák a kol., 2009) 

Jinými slovy „time management“ vyjadřuje, a také má současně přinášet, efektivitu při 

práci. Takovou efektivitu při práci, kterou získáváme díky dopřávání si například pauz a tím 

načerpání energie pro vyšší výkon. Řízení času se také dotýká schopnosti mít cit pro čas, cit 

pro respektování svého vlastního rytmu, citu, u kterého je přínosné jeho rozvíjení. Avšak 

efektivity při práci a tím i plnění cílů, lze dosáhnout za pomocí vyváženosti mezi vlastními 

silami a zdroji. Jádrem řízení času je tedy řízení nás samotných, prostřednictvím našich 

potřeb, nároků, přání a cílů. (B. Uhlig, 2008) 

Aby se manažer naučil správně hospodařit se svým časem, měl by nejprve začít 

analýzou svých dosavadních praktik. Při této analýze by si měl manažer uvědomit, jak 
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efektivně svůj čas využívá, kam se mu postrádaný čas ztrácí a určit si také hodnoty, které jsou 

v jeho pracovním životě nejdůležitější. Manažer je ten, který si má umět zorganizovat a řídit 

svůj čas i spolupracovníky, najít si čas na efektivnější organizaci své práce a hlavně si ujasnit, 

které aktivity přinášejí užitek, přínosnou hodnotu a které aktivity okrádají jeho čas a může je 

tak delegovat. Měl by také do svého pracovního plánu zahrnovat denní aktivity takové, které 

je schopen v určeném čase splnit. (M. Mikuláštík, 2006) 

Naučit se řídit svůj čas je nejen důležité pro pracovní život manažera, ale i osobní 

život, zejména pomůže manažerovi optimálně a smysluplně využít čas, který má k dispozici. 

Seiwert (1995), který ve své publikaci „Čas jsou peníze“, radí, jak se naučit řídit svůj čas, 

vysvětluje řízení času jako proces, který v sobě zahrnuje řadu odlišných aktivit, které mají 

mezi sebou konkrétní závislost a také je obvykle jejich průběh ve stanoveném sledu. 

Mezi aktivity, které jako celek tvoří celý proces řízení času, patří stanovení 

jednotlivých cílů, kterých chce manažer dosáhnout, plánování jednotlivých činností, 

rozhodování o tom, které úkoly je třeba zrealizovat a následně samotná realizace a organizace. 

Dále do procesu řízení času patří kontrola a to jak vlastních postupů manažera, tak také 

dosažených výsledků a v přední řadě také existence informací a komunikace, které jsou 

vzájemně součástí všech předešlých aktivit. (L. Seiwert, 1995) 

 

2.6.3 Techniky řízení času 

Časový snímek 

Jednou z mnoha technik, jak si manažer může rozebrat veškeré své aktivity a následně 

zhodnotit i svou kompetentnost pro zvládání těchto aktivit, je časový snímek. Časový snímek 

může zahrnout jakkoliv dlouhé období, od jednoho dne až po měsíc či dokonce lze pomocí 

něj zaznamenat podrobný rozpis aktivit po dobu šesti měsíců. Dochází tak k možnosti nalézt 

rezervy ve svém čase, nalézt tzv. okrádače času a také přijít na možnosti řešení nedostatku 

času.(M. Mikuláštík, 2006)  

Vlastní časový snímek pracovního dne si tedy manažer sám měří, zapisuje si své 

aktivity i veškerá přerušení práce tak, jak jdou za sebou. Své aktivity zaznamenává manažer 

podle předem daných měřítek, například podle charakteru aktivit, podle formy či periodicity 

vykonávaných aktivit. Následnou statistiku a rozbor časového snímku učiní obvykle jiná, 

tomuto úkolu stanovená osoba. (L. Mládková, P. Jedinák a kol., 2009) 
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Když si manažer následně sám projde zápis pracovních činností, které si zaznamenal, 

může přijít na řadu tzv. okrádačů času, které je zapotřebí eliminovat. Mezi takového činnosti 

patří například neproduktivní porady, neohlášené návštěvy v pracovním čase, které si 

vynucují manažerův čas, a také může jít o nepodstatné úkoly, které si manažer nechává vnutit 

od nadřízeného nebo takové, která mají vykonávat podřízení, kteří svou práci nestíhají nebo 

nezvládají. (M. Nöllke, 2004) 

 

Obr. 2.2: Ukázka časového snímku dne 

Vykonávaná činnost 
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Zdroj: MIKULÁŠŤÍK, Milan: Jak být úspěšnou manažerkou 

 

Podoba časového snímku dne se u každého manažera liší. Na obrázku (viz obr. 2.2) je 

znázorněn vzorový časový snímek. Záleží na úrovni rozpracovanosti jednotlivých činností, 

které manažer zařazuje, na pozici, kterou manažer v organizaci zastává a také to, k jakým 

specifickým účelům se časový snímek následně analyzuje. 
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Paretův princip 

Mezi další techniku pro řízení času, která má široké uplatnění nejen v managementu, 

patří nejrozšířenější a nejznámější technika, kterým je Paretovo pravidlo, neboli také princip 

80/20. „Paretovo pravidlo zdůrazňuje nutnost dělat věci správné před věcmi dělanými 

správně. Toto pravidlo je těsně spjato s efektivitou. Mezi všemi úkoly a aktivitami, které má 

každý manažer před sebou, jen 20% z nich má za následek 80% výsledného efektu a z 80% 

ovlivní úspěšnost manažera.“ (L. Mládková, P. Jedinák a kol., 2009, s. 236) 

 

Eisenhowerův princip 

Pokud se manažer potřebuje rozhodovat mezi svými prioritami, nejvíce využívanou 

a známou technikou v praxi, je tzv. Eisenhowerův princip. Název je odvozen od jejího 

zakladatele, amerického generála a pozdějšího prezidenta, Dwight Eisenhowera. Tato 

technika vychází z matice složené ze čtyř sektorů, které jsou rozděleny podle naléhavosti 

a důležitosti. Důležitost hraje roli významového hlediska a naléhavost roli časového hlediska, 

přičemž časové hledisko je v tomto principu upřednostňováno. (O. Šuleř, 2009) 

Obr. 2.3: Eisenhowerův princip 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠULEŘ, Oldřich: 100 klíčových manažerských technik 

  

Na obrázku 2.3 je zobrazen Eisenhowerův princip v matici, složené ze čtyř sektorů. 

Sektor A obsahuje veškeré činnosti vysoce důležité a naléhavé. Hned za ním je sektor B, který 
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jsou zařazeny činnosti velice naléhavé, ale jejich důležitost je menší než důležitost činností 

v sektorech předešlých. Posledním sektorem je sektor O, který už podle označení, obsahuje 

činnosti, které jsou jak málo důležité, tak i málo naléhavé. (O. Šuleř, 2009) 

Eisenhowerův princip slouží manažerům tedy k rozčlenění činností a úkolů podle 

svých priorit. Princip umožňuje, aby si manažeři svou práci rozvrhli nejen podle naléhavosti, 

ale také podle důležitosti. Podle toho, kam manažer činnosti a úkoly zařadí, lze 

charakterizovat dané sektory podle priorit následovně (O. Šuleř, 2009): 

- sektor A – zde jsou úkoly, které manažer vykonává osobně nebo ihned, jedná se 

obvykle o ty činnosti, které jsou založeny na Paretově pravidlu (20% všech 

činností mající 80% vliv na výsledek) a jsou spojeny s existencí dané 

manažerské pozice, 

- sektor B – obsahuje úkoly, které musí být pečlivě naplánovány, aby nedaly 

vzniknout problémům, popřípadě manažer by měl uvažovat o jejich alespoň 

částečném delegování, 

- sektor C – úkoly zde zařazené by měly být co nejvíce delegovány, i když řadu 

z nich musí vykonat manažer sám, měl by ovšem dbát přitom hlavně na to, aby 

jim nevěnoval více času, než je pro tyto úkoly nezbytné, 

- sektor O – v zásadě obsahuje úkoly, které nejsou náplní manažerovy práce, 

měly by být spíše náplní jeho podřízených a neměl by se jimi tudíž vůbec 

zabývat. 

 

2.6.4 Plánování času 

Vedle schopnosti analyzovat svůj čas, analyzovat činnosti, kterým manažer věnuje 

pozornost, a jsou náplní jeho každodenní práce, je důležité umět správně plánovat svůj čas. 

Nestačí tedy pouze zjistit, které činnosti jsou prioritní, které můžeme delegovat a které jsou 

tzv. okradači manažerova času, ale je také nezbytné využít svých analýz k efektivnímu 

naplánování času.  

Postup plánování času, složený ze sedmi po sobě následujících kroků, který 

Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006) publikují, je podle nich nezbytný pro systematické 

plánování manažerova času: 
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1. Ujasněte si poslání své pracovní pozice 

Od poslání celé organizace je odvozena i pozice, kterou manažer zastává. Je tedy 

důležité, aby si manažer byl vědom poslání své pozice a uměl odpovědět na otázky, které 

souvisí se samotnou existencí jeho pozice, aby byl obeznámen s hlavními cíli, za jejichž 

splnění je tato pozice odpovědná a také celkový účel, ke kterému byla pozice vytvořena.  

2. Upřesněte si dlouhodobé cíle svého útvaru 

Manažer by si měl být vědom strategických cílů celé organizace, od kterých se 

následně odvíjí cíle jednotlivých organizačních jednotek. Měl by být schopen vědět, čeho má 

v určitém období ve své organizační jednotce dosáhnout a při plánování svého času s tím také 

počítat. 

3. Stanovte si své osobní cíle 

Na základě předešlých dvou kroků má manažer zahrnout své osobní pracovní cíle, 

které musí být kompatibilní s cíli pracovními, do svého plánování a prokonzultovat je také se 

svým nadřízeným. 

4. Převeďte cíle do úkolů 

Tento krok souvisí s převedením osobních cílů manažera do konkrétních a obvykle 

dlouhodobějších úkolů ke splnění. 

5. Sestavte seznam všech činností a úkolů 

K úkolům, které si již manažer stanovil v předešlém kroku, si manažer přidá i další 

operativní úkoly a činnosti, které rozpracuje do seznamu pro bezprostřední období, zpravidla 

se jedná o jeden měsíc. 

6. Určete priority 

Z vypracovaného seznamu úkolů a činností, které musí manažer zvládnout, si určí 

prioritní úkoly a činnosti, které jsou zásadní a musí jim být věnována obzvlášť pozornost. 

7. Sestavte týdenní plán 

Poslední krok k úspěšnému plánování času zahrnuje vytvoření týdenního plánu, 

nejbližších sedmi dnů, který je strukturován na základě stanovených priorit a aby manažer 

měl jasno, co bude vykonávat následující týden. 
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2.6.5 Časové ztráty 

Aby manažer hlavně dobře řídil své podřízené, je důležité, aby jeho řízení času bylo 

efektivní, uměl řídit sebe sama, zejména pracovní ale i osobní život. Pokud je již dána 

pozornost řízení manažerova času a efektivitě, kterou správné řízení času přináší, je důležité 

zmínit i znaky, které nám dávají na srozuměnou, že čas je špatně řízen. 

Manažer by si měl při své práci především uvědomit skutečnost, že mohou existovat 

činnosti, které okrádají jeho čas. Tito tzv. okradači času mohou mít různou podobu a to 

například podobu činností, které může manažer delegovat a tím získat hlavně více času pro 

činnosti, které jsou nezbytné k dosažení jeho stanovených cílů a ke zvýšení efektivnosti. 

Na základě zmíněných technik řízení času, lze zjistit nedostatky v chápání správného 

plánování manažerových každodenních činností. Následnou analýzou časových ztrát je 

žádoucí usilovat o jejich eliminaci. Aby si manažer uvědomil, že chybně vytvořil analýzu 

svých činností, určil chybně své priority, či chybně postupoval při plánování svého času, jsou 

následně zmíněny hlavní znaky, které manažerovo špatné řízení času signalizují. 

Patří zde přetížený program, kdy manažer často pracuje po večerech a o víkendech. 

Dále skutečnost, že se mu nedaří splňovat dané termíny, nebo problémy, se kterými se má 

vypořádat řeší pouze povrchně. Dalším ukazatelem špatného řízení je již zmíněná nízká míra 

delegování úkolů, která může být spojena s perfekcionismem (nikdo nezvládne práci lépe než 

já, proto ji musím udělat já a to tak, jak umím - bezchybně) a také přílišný stres, který se stává 

nežádoucím vlivem. (L. Mládková, P. Jedinák a kol., 2009) 

 

2.6.6 Časově náročné činnosti 

Pokud v manažerově práci nastane situace, kdy je schopen uvědomit si, které činnosti 

ho okrádají o jeho čas, může se manažer obrátit na rady podle Armstronga (2006), který ve 

své publikaci uveřejňuje časově náročné činnosti v práci manažera a jejich možnou eliminaci. 

Jím zmiňované činnosti jsou následující: 

Úkoly 

 S úkoly je spojena například přílišná pozornost na detaily či odkládání nepříjemných 

úkolů. Manažer by pro eliminaci spousty práce, kterou nestíhá, měl zvolit vhodnou formu 

delegování většího množství své práce a pro řešení nepříjemných úkolů nastavení například 

časového rozvrhu i s těmito úkoly, které pokud se vyřeší co nejrychleji, přinesou větší 

uspokojení. 
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Lidé 

 Často rušivým elementem v práci manažera mohou být neohlášené návštěvy či jejich 

velká četnost nebo také neustálé vyrušování telefonními hovory. V těchto případech je pro 

jejich eliminaci žádoucí například schopná sekretářka, která musí nezvané návštěvy zadržet 

a také brát telefonní hovory a případně je také směřovat jinam. 

Administrativa 

 Ve spojitosti s administrativou nastávají situace, kdy je manažer přehlcen docházející 

poštou nebo také ztracené a založené papíry, které nejsou ve vhodný čas k nalezení. K první 

situaci je vhodné opět využít pomoci sekretářky, která může roztřídit poštu podle důležitosti 

nebo také si manažer může zařídit, aby mu poštou nechodily zbytečné informace. Pro 

zmíněnou druhou situaci je řešením například metoda 5S, která je později blíže popsána. 

Schůze 

 K této nevyhnutelné činnosti manažerovy práce je Armstrongem zmíněn problém 

takový, že manažer může zde strávit mnoho času. Možnou nápravou je zde doporučena 

eliminace pravidelných schůzí, které vlastně nemají co pravidelně projednávat, nebo také, aby 

si manažer sám zrevidoval schůze, které jsou bezpředmětné a abych jich vypustil co nejvíce. 

Cestování 

 Poslední zmíněnou kritickou činností, přinášející časové ztráty jsou tedy pracovní 

cesty. Vhodnou nápravou přílišného času strávených na cestách, je využívání více telefonních 

hovorů či pošty, dále pověření této pracovní cesty jiným zaměstnancům a také vhodná volba 

způsobu dopravy, aby byla cesta co nejrychlejší. 

 

2.6.7 Metoda 5S 

 V souvislosti s eliminací jakýchkoliv tzv. okradačů času manažera existuje mnoho 

technik, za jejichž pomocí lze snížit průběžné doby jakýchkoli procesů a také nákladů, které 

nepřinášejí do manažerovy práce žádnou hodnotu. 

 Jednou z těchto mnoha technik je tzv. metoda 5S, jejímž účelem je vytvoření a udržení 

si čistého a organizovaného pracovního prostředí. Je použitelná v případech, kdy lidé musí 

věnovat určitý čas hledání nástrojů a také informací k dokončení zadaných úkolů. (L. Seiwert, 

1995) 

Metoda „5S“ definuje pět důležitých pojmů, jejichž začínající písmeno v anglickém, 

originálním jazyce, je písmeno „S“ (L. Seiwert, 1995) :  
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- třídění, anglicky „sort“ – odstranění nepotřebných položek z pracovního 

prostředí k efektivnějšímu výkonu manažera, 

- nastavení pořádku, anglicky „set in Order“ – uspořádání potřebných 

položek k výkonu pracovních činností manažera tak, aby byla lehce 

dostupná, 

- lesk, anglicky „shine” – udržení čistého a uklizeného pracovního prostředí, 

- standardizace, anglicky „standardization” – vytvoření systematického 

chování k denně prováděným úkolům za pomocí třídění a nastavení 

pořádku, 

- zachování, anglicky „sustain” – zavedení programu 5S tak, aby další jeho 

využívání přinášelo lepší efektivnost v práci manažera. 

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že čas, který manažer věnuje technikám řízení 

času, plánování a analýzám, stojí více úsilí a času, než z toho plynoucích výsledků, časem se 

ukáže, že řízení času je nedílnou součástí pro vyšší celkovou efektivitu každého manažera. 

Pozitivní výsledky „time managementu“, neboli řízení času, se projeví, až si manažer osvojí 

zvolené techniky a naučí se věnovat jim dostatečnou pozornost, vytrvá ve svém úsilí a řízení 

času se stane jeho každodenní rutinou. (M. Nöllke, 2004) 
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3. STÍNOVÁNÍ MANAŽERSKÉ PRÁCE A MAPOVÁNÍ 

MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ 

3.1 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI  

3.2.1 Mateřská firma PROTEOR  

Mateřská firma PROTEOR (PROTEOR CZ a H.T.C. s.r.o.) byla založena v roce 1913, 

tedy přesně před 100 lety, ve Francii, ve městě Seurre, oblast Burgundsko. Společnou idejí tří 

zakládajících řemeslníků bylo postavit si dílnu, která jim poskytne prostory pro vytváření 

kovových a dřevěných součástek pro účely protetiky a ortopedii. Všechen potřebný materiál 

jim poskytovaly břehy blízké řeky Saône, která byla lemována vrbami. 

V průběhu první světové války převzala dílnu společnost jménem Clarke a usměrnila 

zaměření produkce na výrobu protéz a ortéz, které splňovaly požadavky po tehdejších 

amputacích. 

V roce 1943 převzala tuto společnost rodina Pierron a dostala svůj nynější název 

PROTEOR díky spojení výrazů  PROtetika a ORtopedie. 

Dnes je firma PROTEOR nezávislou společností stále ve vlastnictví rodiny Pierron, 

také je touto rodinou řízena, a stala se vedoucí společností v oblasti ortopedie ve Francii, 

poskytující příslušné vybavení všem svým klientům. Vybudovala síť s více než čtyřiceti 

pobočkami v okolí hlavních francouzských měst. Navíc firma PROTEOR spolupracuje 

s řadou dceřiných společností v Evropě, Asii, Severní Americe a také v Africe, na základě 

čehož se stává jedním z hlavních výrobců a dodavatelů ortopedických a protetických dílů. 

Firma PROTEOR dnes zaměstnává téměř 700 profesionálů z oblasti ortopedie a protetiky na 

celém světě. 

PROTEOR se specializuje na poskytování součástek na individuální výrobu zakázek 

osobám se zdravotním postižením, na poskytování služeb určených ke kompenzaci fyzického, 

dočasného nebo trvalého handicapu, a také svou činnost rozšířila o návrhy komponentů 

používaných techniky k výrobě samotných protéz. Díky bohatosti svých zkušeností 

a kompetencí naslouchá s největší důležitostí svým pacientům a také profesionálům tohoto 

specifického oboru. 

Díky neustálému investování do inovací a díky stálému úsilí o zlepšování 

poskytovaných služeb, je vedoucí pozice firmy PROTEOR nezpochybnitelná a její odbornost 

je uznávána na celém světě. PROTEOR je také součástí řady lékařských, vědeckých 
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a obchodních partnerství, která pomáhají vyprodukovat výrobky, které se více a více přibližují 

požadavkům svých klientů, firem a pacientů. Díky tomuto majoritnímu postavení 

v ortopedickém průmyslu je hlavním cílem vytvářet vysoce výkonné, bezpečné a atraktivní 

produkty v přijatelných cenových hladinách a to za účelem obnovení nezávislosti osobám 

s tělesným postižením a tím významně přispět k jejím spokojenějším životům. (proteor.com) 

 

3.2.2 Společnosti PROTEOR CZ s.r.o. a H.T.C. s.r.o. 

Klíčovou roli v praktické části této bakalářské práce hraje manažer vybrané 

společnosti. Manažerem je inženýr Pavel Burian, který je jednatelem společnosti PROTEOR 

CZ s.r.o. a současně jednatelem také společnosti H.T.C s.r.o. (Handicap Technologie Czech). 

Obě tyto společnosti zastupují firmu PROTEOR, francouzskou společnost v oboru ortopedie, 

která poskytuje osobám se zdravotním postižením ortézy a protézy a veškerý servis s nimi 

spojenými pro zkvalitnění jejich života. 

Společnost PROTEOR CZ je jednou z hlavních ortopedických společností v České 

republice a má k dispozici dva objekty, jeden v Ostravě, který je hlavním, a druhým objektem 

v Olomouci. Její hlavní činností je individuální výroba ortéz a protéz, na základě lékařských 

předpisů. (too.cz) 

Společnost PROTEOR CZ je nestátním zdravotnickým zařízením a má uzavřené 

smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Tato společnost poskytuje služby v celé šíři 

ortopedické protetiky, která zahrnuje poradní činnost a odbornou péči lékařů, aplikaci 

a výrobu ortopedicko-protetických pomůcek. Jedná se o společnost, která klade vysoké 

nároky na dodržování svých hodnot, mezi které patří umožnění uživatelům pomůcek prožít 

plnohodnotný život, osobní a etický přístup zaměstnanců ke svým klientům a v neposlední 

řadě také multidisciplinární přístup a spolupráce s ostatními profesemi prostřednictvím 

používání systému řízení jakosti ISO 9001:2001. (too.cz) 

Společnost HTC s.r.o. byla založena v roce 1997 jako hlavní obchodní společnost 

firmy PROTEOR v České republice a na Slovensku. Zabývá se distribuční činností sortimentu 

Proteor - Handicap Technologie: komponenty, materiálem a zařízeními, které používají 

profesionálové k výrobě ortopedicko-protetických pomůcek v oboru ortopedie. Hlavními cíli 

této společnosti jsou optimalizace služeb firmám v technické sféře (technikům v oblasti 

výroby ortéz a protéz), optimalizace dodávek přesně podle potřeb odběratelů, jejich 

komplexnost a krátkost dodací lhůty, pružnost v jednání pro vytvoření individuálních postupů 

ke zkvalitnění vzájemné komunikace a také optimalizace poprodejního servisu a zkvalitnění 
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intervencí pro řešení problémů. Součástí je také zaškolení profesionálů na nové výrobní 

postupy a technologie. (htc-cz.cz) 

 

3.2 STÍNOVÁNÍ MANAŽERSKÉ PRÁCE 

3.2.1 Snímek pracovního dne 

Pod technikou analýzy hospodaření s časem, snímkováním pracovního dne, se rozumí 

zapisování veškerých činností a úkolů, kterým se manažer během své pracovní doby věnuje. 

Vše probíhá formou nepřetržitého pozorování a současně zaznamenávání. Pokud je technika 

prováděna pečlivě a podrobně, přináší užitečné informace, se kterými lze dále pracovat, 

například pro zjišťování jejich přínosu v manažerské práci. Nevýhodou této analýzy může být 

její časová náročnost, vzhledem k subjektům, které se na analýze podílejí, nebo také 

psychické zatížení, které je kladeno na tyto subjekty. Snímkování lze provádět pro jednoho 

zaměstnance, pro skupinu pracovníků, lze provést hromadný snímek pracovního dne, ale také 

sám pracovník si může vypracovat vlastní snímek pracovního dne. (J. Novotný, 2009) 

Z předcházejícího textu vyplývá, že snímek pracovního dne může manažer 

zaznamenávat sám, nebo pomocí jiné, tímto pověřené osoby, pomocí pozorovatele. V průběhu 

pracovního dne se postupně popisují všechny činnosti, mohou být také pro každý den zapsány 

tak, jak jdou za sebou. Záleží již na každém manažerovi, pokud vypracovává vlastní snímek 

pracovního dne, jak obsáhlé podrobnosti o svých činnostech bude zaznamenávat. Pokud má 

manažer nadřízené, je přínosné, aby si dobrý vedoucí vedl průběžnou kontrolu o správnosti 

zveřejněných záznamů. (R. Bobák, 2009) 

Výsledek časového snímku slouží ke zjištění zbytečně ztrátových časů, k identifikaci 

tzv. žroutů času a k analýze, zda vykonávané činnosti přinášejí manažerovi (ale i celé 

organizaci) požadovanou hodnotu a zda podporují dosažení všech stanovených cílů.  
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4. ANALÝZA ČASOVÉHO SNÍMKU DNE MANAŽERA 

4.1 POSTUP ANALÝZY ČASOVÉHO SNÍMKU DNE MANAŽERA 

 

Výběr manažera 

K tomu, abychom získali snímek pracovního dne, je třeba si nejdříve ujasnit, jakého 

pracovníka si pro tuto analýzu vybereme. Záleží na pozici, kterou pracovník neboli manažer 

zastává, na jeho náplni každodenní práce a míře odpovědnosti za plnění úkolů celé 

organizace. Specifikace manažerovy pozice nám dává jasný směr činnostem, kterými bude 

snímek pracovního dne zaplněn. (R. Bobák, 2009) 

Specifikace zaměření analýzy nebo činností manažera 

Pokud jde o analýzu, kterou provádíme za účelem změny předem určené oblasti, 

následným krokem je seznámení se s pracovištěm, nebo určení úzkého místa, na které se 

analýza zaměří. Pokud jde o časový snímek jednotlivce, je třeba si ujasnit, jak podrobně 

budou činnosti spojené s manažerovou prací zaznamenávány. (R. Bobák, 2009) 

Vedení organizace se při této analýze může dohodnout na časovém snímku, který bude 

probíhat po dobu jednoho týdne nebo také po dobu jednoho měsíce, záleží na účelu, ke 

kterému je snímek vypracováván. 

Získání potřebných dat k analýze 

Následně se zrealizuje pozorování a zapisování činností pro získání potřebných dat pro 

měření a konečné vyhodnocení snímku. 

Rozdělení manažerových činností podle přidané hodnoty 

Následující krok v sobě zahrnuje roztřídění všech manažerových činností za sledované 

období podle toho, jak danému manažerovi pomáhají k jeho lepší pracovní výkonnosti. 

Činnosti se tedy rozdělí na základě jejich přínosu, čili jejich přidané hodnoty. Na základě 

preferencí a přidané hodnoty bude následně rozebrán časový snímek dne manažera. 

Zjištění efektivnosti v práci manažera 

Nyní se analýza ubere směrem k rozboru samotného času, který má manažer 

k dispozici, to znamená, jak efektivně využil svůj čas, zda existují aktivity, které jsou pro něj 

a pro společnost ztrátové, které ho okrádají o čas a naopak takové, které ho motivují 

k lepšímu pracovnímu výkonu a efektivitě.  
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4.2 VÝBĚR MANAŽERA 

Pro účely zpracování praktické části této práce, byl již vybrán manažer Ing. Pavel 

Burian. Tento manažer, jehož náplň činností bude následně podrobně rozebrána, je muž 

vedoucí funkce, manažer „par excellence“, a zodpovídá tedy zejména za přijímání a realizaci 

klíčových rozhodnutí při provozování obou zmíněných společností.  

Již bylo také poznamenáno, že obě společnosti se pohybují v oblasti zdravotnictví 

a v rukou námi zvoleného manažera je optimální chod obou těchto společností. Společnost 

PROTEOR CZ je v přímém kontaktu s pojišťovnami, s lékaři a s pacienty, zatímco společnost 

H.T.C. s.r.o. je s nimi v nepřímém kontaktu a prostřednictvím jiných firem (například 

prostřednictvím PROTEOR CZ) se svými zákazníky komunikuje. 

Mateřská společnost má stále klíčové slovo, náš manažer v této územní oblasti hlídá 

její zájmy a také její prosazení na trhu. Podává nepřetržité informace své mateřské společnosti 

z oblasti zdravotnictví, českých ministerstev (ekonomická situace, politická atd.) a informuje 

také o rozhodnutích vlády, která by mohla mít vliv na chod společností. 

V příloze č. 1 je promítnuto organizační schéma společnosti PROTEOR CZ 

v zastoupení našeho manažera a také je zde zahrnuta společnost H.T.C. s.r.o. Manažer má pod 

sebou osm přímých podřízených, kde byl zahrnut také obchodní ředitel společnosti H.T.C. 

s.r.o., který se o tuto společnost stará.  
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4.3 SPECIFIKACE ČINNOSTÍ MANAŽEROVY PRÁCE 

Nejprve si přiblížíme podrobnou náplň činností manažera. Poté kategorizujeme 

manažerovy činnosti do jednotlivých manažerských rolí, které manažer ve své funkci zastává. 

Následně se zaměříme na manažerovy kompetence. Specifikujeme, jakými 

konkrétními kompetencemi na dané pozici by měl manažer disponovat a jaké kompetence 

jsou vybranému manažerovi vlastní. 

Obr. 4.1: Činnosti manažera za sledované období 

Přehled všech činností za sledované období: 

odborná činnost interní 

odborná činnost externí 

odborná činnost ostatní 

porady 

reporting 

administrativa 

činnosti pro sesterskou společnost 

činnosti nepracovního charakteru 

pracovní cesta 

dovolená, nemoc 

 

4.3.1 Manažerovy činnosti 

Odborná činnost interní 

 Pod odbornou činností interní se rozumí takové činnosti, které jsou spojeny pouze se 

záležitostmi týkající se vnitřního fungování společnosti. Jedná se především o optimalizaci 

řešení problémů týkající se provozní a výrobní činnosti, ve spojitosti s vlastními výrobky, dále 

je zde zařazena manažerova kontrolní činnost, řešení personálních záležitostí a ostatní 

činnosti, které směřuji dovnitř společnosti. 

Ve sledovaném období na základě monitorování stavu výroby vzhledem ke 

stanovenému plánu, kterého společnost nebyla schopna docílit, byly zjištěny příčiny tohoto 

stavu. Manažer musel vyřešit zajištění personálu, jelikož došlo k růstu nemocenských 

(chřipková epidemie) a tím snížení pracovní síly. Problém se vyskytnul také ze strany 

pacientů, kteří v problémovém počasí nebyli schopni přicházet do společnosti na zkoušky 

a převzetí pomůcek, což v některých případech vyústilo k prodloužení výroby. Byly také 

vráceny neschválené poukazy od pojišťoven z důvodů nekompletnosti specifikací ze strany 

doktorů při předepisování (následuje jednání a doplňování) a poté další odmítnuté poukazy. 
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Manažer také musel vyřešit problém s nekompletními dodávkami od dodavatelů a zpoždění 

dodávek ze strany transportérů díky nepříznivému počasí (kalamity).  

Odborná činnost externí 

Naopak činnosti externího zaměření jsou záležitosti směřující od společnosti ven, 

k jejímu okolí. Jde zejména o jednání s pojišťovnami, marketingovou činnost, o analýzu 

vnějších rizik, způsobené konkurencí a vládními reformami, a také činnost spojená 

s opatřením k minimalizaci těchto možných rizik. 

V důsledku nových opatření a změn od 1. ledna tohoto roku ve způsobu úhrad 

pojišťoven (spoluúčast pacienta a schvalování pomůcek před její výrobou a i před její 

opravou), analyzoval manažer ve sledovaném období dopad tohoto opatření na výrobu. 

Manažer vstupoval do jednání s konkurencí pro sjednocení jejich postojů vůči pojišťovnám na 

zmírnění dopadu nových změn a pro urychlení administrativních záležitostí schvalování 

poukazů. 

V oblasti marketingu se diskutovalo na přípravách 100letého výročí mateřské 

společnosti PROTEOR a také společnosti PROTEOR CZ (20 let výročí) od jejich vzniku. 

Manažer analyzoval možnosti posílení expanze společnosti do dalších územních oblastí 

v regionu a nutnosti koordinace akcí společnosti na minimalizaci rizik od konkurence. 

Odborná činnost ostatní 

Ostatní odborné činnosti představují setkání a diskuze s partnery ze stejné oblasti 

podnikání, dále zpracovávání materiálů pro různá sdružení či organizace, které mají vztah 

k této podnikatelské činnosti. Většinou se nejedná o řešení pracovních záležitostí. 

Prostřednictvím těchto činností manažer vstoupil v jednání s nemocnicemi na uzavření 

dohody o spolupráci v rámci projektu multidisciplinární léčby a tvorby optimálních podmínek 

na její zavedení (léčba po amputaci na různých úrovních, projekt zdravé/diabetické nohy atd.). 

Porady 

Mezi porady jsou zařazeny týdenní porady užšího vedení a konají se vždy na začátku 

pracovního týdne, a to dny pondělní. Tyto porady nemají většinou delšího trvání než 30 až 40 

minut, protože při delším časovém trvání přestávají přinášet potřebné informace, které je třeba 

si ve vedení sdělit. Obsahovou náplní byla témata absence personálu, údržba a obnova 

vozového parku, problémy s informačním systémem na evidenci výrobků, upgrad – ování 

softwaru a školení a jejich dopad na výrobu. 
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Další porady zde zmíněné jsou pravidelné měsíční porady vedení. Zde se prezentují 

detailní ekonomické výsledky a detailní rozbor veškerých středisek tohoto zdravotnického 

zařízení. 

Reporting 

Reporting, neboli podávání průběžných informací o vývoji a stavu jednotlivých 

aktivit, patří také do náplně činností sledovaného manažera. Avšak vnitropodnikový 

reporting, který se jedná vnitřku společnosti, dělají pro manažera jeho podřízení. Reporting, 

který manažer zahrnuje do svých činností, je reporting vztahující se k majiteli podniku. 

V rámci vnitropodnikového reportingu šlo o hodnocení důsledků reorganizace výroby 

kvůli nemoci personálu, hodnocení dopadu skladových rezerv na ekonomiku společnosti 

a hodnocení výsledků z jednání s konkurencí na sjednocení názorů vůči pojišťovnám. 

Hodnocení probíhající marketingové akce a očekávaných výsledků do konce prvního kvartálu 

vykazovaného období bylo taktéž součástí. Zprávy, reporting, pro majitele podniku byly 

o ekonomické rozvaze a činností společnosti. 

Administrativa 

 Manažer do svých administrativních činností řadí vyřizování emailové pošty, 

telefonické rozhovory a konzultace s řediteli nemocnic, vedoucích oddělení (primáři, doktoři, 

specialisti…), a ostatních zdravotnických zařízení, popřípadě i s řediteli pojišťoven.  

Činnosti pro sesterskou společnost 

 Sesterskou společností PROTEOR CZ se rozumí společnost H.T.C. s.r.o., pro kterou 

tento manažer vykonává vedoucí a kontrolní funkci. S generálním ředitelem společnosti 

H.T.C. s.r.o. provádí pravidelné týdenní porady, na kterých zejména společně diskutují 

o stavu činností této společnosti, jejím vývoji na trzích, o budoucích krocích, které musí být 

v souladu s vývojem a aktuálním stavem trhů (český a slovenský trh), o dopadech nových 

reforem na chod společnosti a přizpůsobení nových statusů a rozšíření portfolia společnosti. 

Činnosti nepracovního charakteru 

 Mezi činnosti nepracovního charakteru jsou zařazeny každodenní obědy manažera, 

pracovní obědy nebo večeře a také sportovní aktivity (badminton, squash), které pomáhají 

manažerovi být co nejméně v pracovním shonu a stresu, pomáhají odreagovat se a lépe tak 

řešit každodenní pracovní záležitosti. 
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Pracovní cesta 

 Součásti této práce vybraného manažera jsou také pracovní cesty, zejména do Francie, 

kde sídlí mateřská společnost PROTEOR, ale také na Slovensko. Během sledovaného období 

vyjel manažer na pracovní cestu s obchodním ředitelem společnosti H.T.C. s.r.o. na 

Slovensko v rámci zlepšení mezifiremních vztahů. 

 

4.3.2 Manažerovy role 

Již v teoretické části byly zmíněny jednotlivé role manažera, se kterými se v praxi 

setkáváme. Ani tento manažer není zde výjimkou. Jejich bližší specifikace k vybranému 

manažerovi této práce za pomocí dotazování je následující. 

Interpersonální role 

V souvislosti s interpersonální rolí byly definovány čtyři specifické styly osobností, se 

kterými se lze setkat. Náš manažer disponuje takovými charakteristikami ve svém 

manažerském postavení, které ho řadí do typu řídící osobnosti. 

Je zřejmé, že pokud tento manažer stojí ve společnosti na pozici jednatele, bude jeho 

osobnost zejména aktivní, nezávislá a vytrvalá. I když zde najdeme i rysy přátelské osobnosti, 

která má například zejména pochopení pro jiné, ve svém postavení si manažer musí udržet 

především vůdcovské postavení spojené s respektem ostatních. 

Informační role 

 Náplní informační role je především informovat okolí o záměrech a cílech organizace. 

Manažer vybrané společnosti plní tuto funkci zejména prostřednictvím pravidelných porad 

a také prostřednictvím jakékoliv jiné komunikace se svými podřízenými (telefonáty, e-

mailová pošta). Náplní práce manažera je tedy pravidelné informování jeho zaměstnanců 

o dějích, které jsou nezbytné pro efektivní vykonávání jim svěřené práce. Informace ohledně 

odbytu, ohledně nových technologií a jejich přínosu k růstu firemní výkonnosti či ohledně 

cílů a zájmů mateřské společnosti, která má stále hlavní slovo v této zvolené společnosti. 

Rozhodovací role 

 Náš manažer ve svých každodenních manažerských záležitostech upřednostňuje 

zejména kreativní techniky, například brainstorming a brainwriting. Sám manažer zmiňuje, že 

v praxi nepoužívá například Paretův graf, protože žádná metoda ani graf nenahradí analytické 

myšlení v kombinaci se zkušenostmi a slušným chováním. Svůj postoj odkazuje na Michaela 

Hammera (americký inženýr, podpůrce procesně orientovaného pohledu „řízení podniku“ 
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a bývalý profesor počítačové vědy) a to citací, že: „Řízení podniku vždy bylo a nadále bude 

jednou z nejsložitějších, nejriskantnějších a nejnejistějších lidských činností.“ 

Organizační role 

 Organizační role souvisí se znalostí všech tří typů cílů, které v organizaci známe. 

Námi zvolený manažer je ve své funkci seznámen se všemi cíly, tedy se strategickými, 

operačními a i operativními cíly. 

Jelikož náš manažer je na pozici nejvyššího manažera v organizaci, je manažerem „par 

excellence“, jsou s touto pozicí nejvíce spjaty cíle strategické. Prostřednictvím těchto cílů nad 

celou organizací dohlíží a vede ji takovým směrem, aby všechny své úkoly plnila efektivně 

a byly naplněny hlavní záměry podnikání. 

Motivační role 

 V souvislosti s naším manažerem svou motivační roli plní kombinací všech technik, 

které jsou v souvislosti s touto rolí zmíněny. Jedná se o kombinaci koučování, delegování, 

ukázňování a mentoring, které manažer přizpůsobuje jednotlivým situacím, osobám 

a problémům vyžadující rozdílné přístupy. Avšak manažer není zastáncem té či oné metody, 

vedení lidí je vždy kombinací těchto metod. 

 

4.3.3 Manažerovy kompetence 

Již na první schůzce s naším manažerem, Ing. Pavlem Burianem, z něj vyzařuje 

obrovské sebevědomí. K jeho pozici je nezbytné, aby budil v ostatních zaměstnancích respekt 

a zároveň, aby také působil jako schopný a důsledný vedoucí. Manažerova gesta jsou jasná, 

jeho řeč je přímá a podle celkového dojmu z manažerova chování lze lehce odvodit, že je 

manažer ve své funkci spokojený a tudíž věnuje organizaci takové množství času, které je pro 

její plynulý chod žádoucí a nezbytný. Vyzařuje z něj také průbojnost, energie a pohotovost. 

Všechny tyto vlastnosti jsou vlastní úspěšným manažerům a námi zvolený manažer jimi 

disponuje. 

Avšak vedle této kategorie kompetence, jimiž jsou vlastnosti osobnosti, disponuje 

manažer dalšími vlastnostmi a schopnostmi, které lze roztřídit do jednotlivých žádoucích 

kompetencí. 

Heslo vybraného manažera, pro jeho vykonávání každodenních pracovních činností, 

kdy je v neustálém kontaktu s řadou svých přímých podřízených, zní takto: „Zásadně neřeším 

nic za své podřízené, pokud k tomu mají potřebné kompetence a hlavně odpovědnost.“ 
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V tomto jeho výroku se odráží jistý způsob myšlení, který dává charakteristický ráz celému 

vnitřnímu mechanismu organizace. Způsob myšlení je kompetencí, která je nezbytnou 

součástí manažerovy schopnosti koncepčního myšlení a také analyzování, které mají 

bezprostřední souvislost s jeho postavením v organizaci. 

Jeho postoje, což jsou dalšími kompetencemi, jsou směřovány k zákazníkům těchto 

společností. Jeho postoje jsou takové, které podporují dosažení strategických cílů, mezi které 

patří například zvyšující se kvalita poskytovaných výrobků a služeb všem zákazníkům. 

Námi zvolený manažer má samozřejmě nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 

s titulem inženýra, který získal na Vysokém učení technickém v Brně. Dále prošel několika 

postgraduálními studii v oblasti Robotizace a automatizace a také z oblasti Finančního řízení 

podniku (Finanční management podniku). Dále se zúčastnil kurzu v Londýně z oblasti 

strategického managementu a tržního managementu, který lze doložit diplomem. 

Manažer také využívá možností sebevzdělávání a to za pomoci absolvování mnoha 

kurzů. V posledním roce, jak sám uvádí, absolvoval kurz na Týmovou spolupráci a Způsoby 

oceňování podniků pořádaný společností Performia (mezinárodní organizace zaměřená na 

podporu úspěchu v přijímání personálu a hodnocení zaměstnanců). 

Praktickými znalostmi, které jsou v praxi nepostradatelné, disponuje manažer námi 

zvolené organizace také. Nezbytné jsou znalosti počítačů, zejména počítačových programů 

jako MS Excel a jiné. Při výběrovém řízení, jak sám manažer uvádí, byla požadována znalost 

jazyka anglického, kterým manažer disponuje, avšak její praktické využití není vyžadováno. 

Manažer komunikuje především v jazyku francouzském a to za pomocí překladatele. Patří zde 

i dovednost řízení času, kterou budeme blíže rozebírat. 
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4.4 POTŘEBNÁ DATA K ANALÝZE 

Manažer vypracoval vlastní časový snímek a to za období 4 po sobě následující týdnů, 

od 28. ledna 2013 do 24. února 2013. Za celé toto období manažer zapisoval své každodenní 

činnosti sám, a to do elektronického programu MS Excel v podobě tabulkového záznamu, 

podle předem daného vzoru, který si podle svých požadavků upravil. 

V příloze č. 2 je zaznamenán tento časový snímek manažerových činností po dobu 4 

předem stanovených týdnů. K náplni jeho činností, které již byly blíže popsány, jsou 

přiřazeny časy trvání těchto činností za sledované období, a to v hodinových jednotkách.  

Pracovní dobu od pondělí do pátku nemá manažer pevně stanovenou, avšak jeho 

průměrnou pracovní dobu lze pomocí tzv. aritmetického průměru vypočítat. K tomuto účelu 

nám poslouží celková doba trvání jednotlivých činností manažera za jednotlivé dny, kterou se 

dočteme z vypracovaného časového snímku z přílohy č. 1. 

 

Vzorec 4.1: Aritmetický průměr 

    
   
 
   

 
 

Zdroj: MIKULČÁK, Jiří: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 

 

Na základě tohoto vzorce (4.1) bylo nutné sečíst veškerá časová období za jednotlivé 

dny, které manažer trávil svými pracovními činnostmi, a následně tuto celkovou sumu podělit 

počtem všech pracovních dnů za stanovené období. K lepší vypověditelnosti výsledku čisté 

pracovní doby manažera, bylo nutné ze sledovaného období vyřadit činnosti nepracovního 

charakteru a také dovolenou a nemoc. 

Z časového snímku s konkrétními hodnotami byly tedy vzaty hodnoty časů za veškeré 

pracovní dny za stanovené období. Tato suma činila 199,5 hodin práce. Následně byl odečten 

celkový čas činností vyřazených, který činil 50 hodin. Poté takto vypočítanou celkovou sumu 

disponibilního času, což je 149,5 hodin, podělíme součtem dnů, ve kterých za sledované 

období manažer pracoval, tedy 20 dny. 

V následujícím vzorci (4.2) jsou dané hodnoty pro lepší přehlednost výpočtu 

dosazeny: 
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Vzorec 4.2: Dosazení hodnot do vzorce 

 

    
     

  
             

 

Pro shrnutí, v průměru v těchto dvaceti pracovních dnů za sledované období trávil 

manažer pracovními činnostmi 7,475 hodin (7 hodin a 29 minut) za den. Jeho průměrná 

pracovní doba činí tedy za sledované období zhruba 8 hodin, lze předpokládat, že tomu tak je 

i nadále. Takto vypočítaná pracovní doba nám ukazuje, jak dlouho tráví manažer během dne 

čas v práci. 
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4.5 ROZDĚLENÍ MANAŽEROVÝCH ČINNOSTÍ PODLE PŘIDANÉ 

HODNOTY 

Dalším krokem pro konečnou analýzu časového snímku manažera, je rozdělení 

činností podle jejich přidané hodnoty a následný rozbor času, který jim manažer věnuje.  

Časový snímek dne byl manažerem již pečlivě vypracován a máme ho k dispozici. 

Nyní lze přejít k samotné analýze hodnot. 

 

4.5.1 Analýza hodnoty 

 Pokud se rozhodneme analyzovat manažerovo hospodaření s časem na základě 

časového snímku, je přínosné získat z přehledu vykonávaných činností manažerem takové 

výstupy, se kterými lze dále pracovat. Konečné vyhodnocení snímku lze tedy provést na 

základě toho, zda činnosti, které manažer vykonává, přinášejí hodnotu či nikoliv. 

 Účelem následné analýzy činností, zda přinášejí nebo nepřinášejí hodnotu, je najít 

a odstranit například skryté náklady, které jsou s určitými činnostmi spojené a přitom 

nepřinášejí hodnotu nebo také pomocí analýzy zvýšit kapacitu manažerova času lepším 

využíváním disponibilních zdrojů. (M. L. George a kol., 2010)  

Analýza hodnoty spočívá v roztřídění činností na činnosti: 

- přidávající hodnotu (VA) neboli zákazníkovi přidávající hodnota (CVA), 

- nepřidávající hodnotu, ale nezbytné pro podnik (BNVA), 

- nepřidávající hodnotu neboli tzv. plýtvání (NVA), 

 

v následném spočítání času v každé kategorii, promítnutí veškerých činností takto 

rozdělených do grafů či diagramů, pomocí nichž lze zřetelně zobrazit výsledky. Pak již záleží 

na individuálním rozhodnutí vedoucích pracovníků i samotných manažerů, jak usilovně se 

budou snažit o optimalizaci a standardizaci úkolů, které přinášejí hodnotu a o eliminaci 

činností, které jsou pouze spojeny s náklady a nikoli s přidanou hodnotou. (M. L. George 

a kol., 2010) 
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4.5.2 VA, BNVA a NVA 

Za pomocí George a kol. (2010), v jejichž publikaci jsou takto rozdělené činnosti blíže 

popsány, byly činnosti manažera rozděleny následovně. Každá kategorie je úvodem blíže 

charakterizována.  

Činnosti přidávající hodnotu 

Činnosti, které přidávají hodnotu (VA), musí být vykonávány, aby byli uspokojeni 

zákazníci prostřednictvím splnění jejich potřeb. Tyto činnosti také zejména přidávají formu 

a charakteristiku službě, kterou dané společnosti poskytují. Zařazují se zde i činnosti, které 

mají pozitivní vliv na konkurenceschopnost. (M. L. George a kol., 2010) 

Do této kategorie byly zařazeny tyto činnosti manažera:  

- odborná činnost interní, 

- činnosti pro sesterskou společnost, 

- odborná činnost ostatní. 

Činnosti nepřidávající hodnotu, ale nezbytné pro podnik 

Podniky vykonávají řadu činností, které jsou nezbytné pro jejich cílený a efektivní 

chod. Avšak mohou to být takové činnosti, které nepřidávají konečnému zákazníkovi žádnou 

reálnou hodnotu (BNVA). Zpravidla jsou to aktivity snižující finanční riziko podniku nebo 

jsou požadovány zákonem nebo firemními nařízeními. (M. L. George a kol., 2010) 

Spadají sem tyto manažerovy činnosti: 

- odborná činnost externí, 

- porady, 

- reporting, 

- administrativa, 

- pracovní cesta. 

Činnosti nepřidávající hodnotu neboli tzv. plýtvání 

 Jedná se o takové činnosti, které nejsou nutné z hlediska finančních, právních či jiných 

vnitropodnikových důvodů, takové činnosti, které nepřidávají zcela žádnou hodnotu 

z hlediska zákazníka (NVA).  Jiný ekvivalent se pro tyto aktivity uchytil jako plýtvání, to 

znamená, že opravdu okrádají manažera o čas v práci, který by měl a mohl věnovat 

činnostem, které pro něj a pro jeho zákazníka přinášejí přidanou hodnotu. 
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Existuje celá řada těchto druhů aktivit, které nazýváme plýtváním, mohou to být 

například různá nezbytná přepracování reportů k opravě chybných údajů či propočtů, 

duplikace práce, řadí se zde i čekání, zpoždění a mnohé další aktivity plýtvající manažerův 

čas. (M. L. George a kol., 2010) 

Činnosti tohoto manažera plýtvající jeho časem jsou: 

- činnosti nepracovního charakteru, 

- dovolená, nemoc. 

 

V následující tabulce (viz tab. 4.1) jsou činnosti sestupně seřazeny podle přidané 

hodnoty s jejich četností za sledované období, a to v hodinách. Činnosti označené zelenou 

barvou jsou přidávající hodnotu (VA), činnosti v modré barvě jsou takové, které nepřidávají 

hodnotu, ale jsou nezbytné k fungování organizace (BNVA) a činnosti označené červenou 

barvou jsou činnosti nepřidávající žádnou hodnotu (NVA). 

 

Tab. 4.1: Roztříděné činnosti podle přidané hodnoty a jejich celková doba trvání za sledované období 

 

  

Přehled všech činností za sledované období: celková doba trvání (hodiny) v % 

odborná činnost interní 26,5 13,28% 

činnosti pro sesterskou společnost 9,5 4,76% 

odborná činnost ostatní 9 4,51% 

odborná činnost externí 7,5 3,76% 

porady 13 6,52% 

reporting 14 7,02% 

administrativa 12 6,02% 

pracovní cesta 58 29,07% 

činnosti nepracovního charakteru 15,5 7,77% 

dovolená, nemoc 34,5 17,29% 

SUMA 199,5 100% 
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Graf 4.1: Činnosti a jejich celkový podíl v procentech za sledované období 

 

V grafu (viz graf 4.1) je velice jednoduše zaznamenána struktura činností manažerovy 

práce za sledované období. Z grafu lze vyčíst, jak se procentuálně podílí jednotlivé činnosti na 

manažerově práci a to za celé sledované období. Nejvíce se na práci manažera podílí pracovní 

cesta a to až téměř z 30 %. 
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4.6 ZJIŠTĚNÍ EFEKTIVNOSTI V PRÁCI MANAŽERA 

Nyní následuje fáze, kdy již máme k dispozici kompletní časový snímek námi 

zvoleného manažera. Jednotlivé činnosti jsou blíže již charakterizovány a také rozděleny 

podle toho, jak přinášejí přidanou hodnotu do manažerovy každodenní práce. Nyní na základě 

zjištěných údajů posoudíme, zda je manažerův čas dostatečně a hlavně efektivně využit.  

Pomocí následujících grafů jsou činnosti (které jsou shrnuty do VA, BNVA, NVA) 

podle jejich podílu na celkovém čase promítnuty. 

V grafu (viz graf 4.2) jsou promítnuty činnosti s minimálními časy, které jim za 

sledované období manažer věnoval. Tabulka, která je k němu přidána shrnuje celkové 

hodnoty, ze kterých jsou vypočítána odpovídající procenta. 

Graf 4.2: Činnosti podle přidané hodnoty s minimální dobou trvání v procentech 

 

 

       

 

 

Naopak na následujícím grafu (viz graf 4.3) jsou činnosti zobrazeny s maximálním 

časem, se kterými se jimi manažer zabýval. Tabulka, která je zde promítnuta taktéž předkládá 

hodnoty, ze kterých jsou procenta vypočítána. 

  

VA 
12,5% 

BNVA 
67,5% 

NVA 
20% 

Minimální trvání čiností v procentech 

  % min 

VA 12,5% 150 

BNVA 67,5% 810 

NVA 20% 240 

SUMA 100% 1200 
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Graf 4.3: Činnosti podle přidané hodnoty s maximální dobou trvání v procentech 

 

 

 

 

 

Z takto promítnutých údajů lze vyvodit, že manažer tráví svými činnostmi, které 

přináší do jeho práce nejvyšší přidanou hodnotu pouze 12,5 až 17 % veškerého svého 

pracovního času. Činnosti, které jsou označeny modrou barvou a které jsou tedy nutné pro 

vykonávání jeho práce avšak nepřinášející hodnotu plní jeho čas 67,5 %, avšak tato hodnota 

se při maximálním využití manažerova času na úkor činností s přidanou hodnotou snižuje a to 

až na 60 %. Poslední změnu v hodnotách, kterou lze vyčíst, je změna u činností s barvou 

červenou, činností bez přidané hodnoty a které nejsou z hlediska náplně práce manažera 

nutností. Jejich procentuální vyjádření se pohybuje od 20 % až k 23 %. Avšak tento růst 

činností spojených s tzv. plýtváním není žádoucí. 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, přibližná pracovní doba našeho manažera je 7 hodin a 29 

minut, budeme tedy brát v úvahu 8 hodin práce za den. Toto zjištění nám následně pomůže 

k identifikaci efektivnosti manažerových činností. 

  

VA 
17% 

BNVA 
60% 

NVA 
23% 

Maximální trvání činností v procentech 

  % max 

VA 16,67% 450 

BNVA 60% 1620 

NVA 23,34% 630 

SUMA 100% 2700 
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Graf 4.4: Činnosti podle přidané hodnoty za jednotlivé dny v procentech 

 

 

 

 

 

 

V grafu (viz graf 4.4) jsou činnosti (podle VA,BNVA a NVA) promítnuty za 

jednotlivé dny a to v procentuálním vyjádření. Sledované období činilo čtyři po sobě 

následující týdny, avšak v tomto grafu jsou jednotlivé dny a činnosti, kterým se manažer 

v nich věnoval, propočítány na průměrné hodnoty za tyto jednotlivé dny a následně na 

procentuální čísla. Průměrnou hodnotu jednotlivých dnů jsme opět vypočítali pomocí vzorce 

4.1 na aritmetický průměr. Celkovou časovou kapacitou 100 % rozumíme 8 hodinovou 

pracovní dobu manažera. 

Díky vyššímu podílu činností bez přidané hodnoty (činnosti v kategorii NVA), než by 

bylo žádoucí, je důležité se při následném doporučení a rozebrání efektivity našeho manažera 

blíže podívat, jaké konkrétní činnosti do této kategorie spadají a jak je možné je co nejvíce 

eliminovat.  
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  PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

VA 25,29% 18,89% 26,47% 25,00% 51,16% 

BNVA 67,82% 53,33% 36,76% 42,05% 44,19% 

NVA 6,90% 27,78% 36,76% 32,95% 4,65% 

SUMA 100% 100% 100% 100% 100% 
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Již z výsledného manažerova časového snímku, ale i následných výpočtů v grafech 

a tabulkách zjistíme, že manažer za sledované období podnikl pracovní cestu a také 

onemocněl. Jsou to klíčové činnosti, která zabírají manažerovi spoustu jeho času. Jeho 

schopnost maximálně využít svůj čas pro pracovní činnosti jim popsané a kterými se v práci 

zabývá dennodenně, je o čas hlavně těchto činností tudíž snížen, i když každou z těchto 

činností řadíme do jiné kategorie námi rozdělených činností. 

Dále lze na základě dat z analýzy vyčíst, že manažer věnuje nejvíce svého času 

činnostem, které byly rozděleny do kategorie BNVA, to znamená, že jsou to činnosti, které 

nepřidávají výslednou přidanou hodnotu, ale jsou nezbytné pro chod společností. Je to zřejmé 

z pozice námi vybraného manažera, který společnost PROTEOR zastupuje a musí tedy do 

svých činností zahrnout i administrativu a například také pracovní cesty, které se váží k jeho 

pracovní pozici. 

V přehledném grafu (viz graf 4.5) jsou shrnuty všechny činnosti za sledované období 

i s procentuálním vyjádřením, jak se podílejí na celkovém čase našeho manažera. Znovu zde 

vidíme, že činnosti označené modrou barvou zaplňují manažerovy nejvíce času. 

Graf 4.5: Podíl všech činností v procentech za sledované období 

 

I přes všechny ztrátové časy a časy činností s nepřidávající hodnotou, je manažerův 

čas vzhledem k jeho pracovní době využit velmi efektivně. Ve sledovaném období nám slabé 

prvky vykazují již zmíněné činnosti nemoc a velký podíl pracovních cest, který i když je 
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nedílnou součástí manažerovy práce, není zcela jeho obvyklou náplní v takovém velkém 

zastoupení. 

I když sám manažer zmínil, že pro své řízení času nevyužil a nevyužívá Paretův graf či 

Eisenhowerův princip, lze ho využít pro následné ověření, zda jsou jeho činnosti rozděleny 

podle jeho preferencí a tudíž, zda jim následně věnuje i nezbytný čas. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ K EFEKTIVNÍMU ROZVOJI 

MANAŽERA A MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ 

Na základě vypracovaného a zanalyzovaného snímku pracovního dne lze říci, že námi 

zvolený manažer vybrané organizace zvládá řízení svého času dobře, avšak stále existují 

činnosti, které nepřidávají do jeho práce žádnou hodnotu a ve sledovaném období berou 

manažerovi disponibilní čas, který by mohl věnovat jinak důležitějším činnostem, které do 

jeho práce přinášejí požadovanou hodnotu. 

Při stanovování možných doporučení a návrhů, jak zlepšit efektivitu našeho manažera, 

lze doporučit pravidelnou účast na školeních s takovým zaměřením, které je spojeno například 

s finančním řízením a týmovou prací. Tato školení a výukové kurzy jsou také přínosná 

a žádoucí pro celkový efektivnější výkon manažera, přináší do jeho práce nové znalosti, které 

může uplatnit pro komunikaci a týmovější práci. Dále je žádoucí vzdělávání například dalších 

cizích jazyků, které by manažerovi pomohli překonávat bariéry v komunikaci pro pracovní 

spolupráce s jinými zeměmi. Manažer, jak již bylo zmíněno, by ve své pozici měl dbát na to, 

aby měl neustálý přehled o novinkách v oboru, o jakýchkoliv legislativních změnách, které 

jsou s výkonem činnosti těchto společností spjaty.  

 Důležitým nástrojem pro eliminaci ztrátových časů je také již zmíněná metoda 5S. 

Převážnou část všech jeho činností tvoří činnosti BNVA, činnosti nutné pro vykonávání, ale 

nepřidávající hodnotu. I když je tento vysoký podíl těchto činností spojen hlavně 

s postavením manažera v organizaci, pomocí metody 5S lze hlavně administrativní práci 

urychlit. To, jak důsledně manažer využije pořádku ve svém pracovním prostředí, záleží i na 

jeho osobních preferencích a na spokojenosti s aktuálním stavem jeho pracovního času 

a činností, kterým se hlavně věnuje. 

Následující tabulka (tab. 5.1) shrnuje možná doporučení pro eliminaci ztrátových časů 

spojených s metodou 5S, jejíž vysvětlení jednotlivých oblastí 1S – 5S je obsaženo v teoretické 

části: 
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Tab. 5.1: Doporučení k eliminaci ztrátových časů pomocí metody 5S 

 Problémová oblast Doporučení 

1S 

Třídění 

Analyzovat, co vše je v jeho 

pracovním prostředí (kancelář)a 

roztřídit podle toho, co je nezbytně 

nutné a nutné a vyhodit nepotřebné 

(papírky, krabice atd.) 

2S 

Uspořádání potřebných 

položek 

Kategorizovat pracovní složky podle 

měsíčních období, barevně odlišit 

šanony s vnitropodnikovými reporty, 

se záznamy z pravidelných porad a s 

reporty z externí činnosti 

3S Udržení čistého a uklizeného 

prac. prostředí 

Pravidelný úklid pracovního stolu a 

celé kanceláře 

4S 

Standardizace 

Zvolit dané pravidelné postupy na 

udržení stanoveného úklidu (např. jak 

ukládat reporty do šanonů), zaúkolovat 

sekretářku k ukládání reportů a 

záznamů do složek 

5S 

Zachování přijatelného stavu 

Vytvoření konkrétních mechanismů 

pro kontrolu a dodržování pravidel na 

zachování úklidu a čistoty (např. 

vizuální management) 

 

 Další oblastí, která by potřebovala pozornost a její eliminace by tak zvýšila efektivnost 

manažera v oblastech přinášející hodnotu, je vysoký podíl pracovních cest. Na základě již 

zmíněných doporučení od Armstronga (2006) a jeho vymezení náročných činností podle času, 

lze našemu manažerovi doporučit promyšlení možnosti většího delegování pracovních cest na 

zaměstnance, kteří mohou manažera v této záležitosti zastoupit. Lze se soustředit i na vysoký 

podíl porad, který taktéž spadá do časově náročných činností. Aby se manažer vyhnul 

velkému podílu porad, záleží na jeho usouzení a preferencí, zda opravdu všechny porady, 

které plánuje, jsou produktivními a nelze je omezit. Pomůže mu k tomu tzv. Eisenhowerův 

princip založený na preferencích. 

Jak by mohl manažer za pomocí Eisenhowerova principu změnit své priority 

vzhledem k vykonávaným činnostem, jsou uvedeny v tabulce 5.2. Činnosti jsou zařazeny do 

jednotlivých kvadrantů podle doporučení na základě přehodnocení manažerových činností. 

Jedná se zejména o činnosti: pracovní cesty, rutinní porady a administrativa, které lze 

delegovat a redukovat. 
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Tab. 5.2: Doporučení k eliminaci ztrátových časů pomocí Eisenhowerova principu 

odborná činnost externí, 

odborná činnost ostatní 

odborná činnost interní a činnosti 

pro sesterskou společnost 

vnitropodnikový reporting 

pracovní cesty, rutinní porady, 

při kterých není nutná manažerova 

přítomnost, administrativa 

 

 Při stanovování vhodných návrhů a doporučení k efektivnímu rozvoji manažera a jeho 

kompetencí, lze také využít publikace, které se zaměřují na lepší plánování činností, aby 

manažer nebyl příliš ve stresu a stíhal ve svém pracovním čase vše tak, jak si sám naplánoval. 

V novinách Chatham Daily News publikoval autor Shanks (2006) článek mající název: 

Time management is a time saver: Planning puts you in control of your day, který můžeme 

volně do českého jazyka přeložit jako: Řízení času je úsporou našeho času: Plánování nám 

dává kontrolu nad našimi dny. V tomto článku zmiňuje uvedený autor například to, že pokud 

se manažer naučí především dobře plánovat svůj čas, necítí se pod takovým tlakem ohledně 

toho, co musí stihnout a je schopen lépe dosáhnout svých cílů a jejich termínů. Autor zde 

uvádí několik doporučení pro řízení času, které neodmyslitelně rozvíjí manažerovu schopnost 

být efektivní ve své práci. Zde jsou zmíněny jen některé z nich, které pomůžou zlepšit 

nedostatky v plánování činností: 

1. Udělejte si seznam každodenních činností, které musíte splnit. 

2. Seznam těchto činností vytvořte tak, aby odpovídali prioritám, tedy velmi důležité 

úkoly dejte na první místa a plánujte své činnosti až k těm, které mají menší prioritou. 

3. Naplánujte si čas pro každý úkol, tipněte si, kolik času je nezbytného, aby byl úkol 

splněn. Snažte se o co největší realističnost. 

4. Velké a rozsáhlé úkoly rozložte na menší oddíly. 

5. Delegujte, čili podělte se o své úkoly, jak nejvíce je to možné. 

6. Snadnou technikou řízení času je umění říci „ne“, když opravdu nemáte na něco jiného 

čas. 

Výše zmíněná doporučení se hodí zejména pro rozvoj manažerových rolí, jako 

například pro rozvoj role rozhodovací či organizační. Schopnost dobře plánovat svůj čas také 



~ 54 ~ 
 

zvyšuje celkovou kompetentnost manažera pro jím vykonávanou pracovní pozici, se kterou je 

řízení času velmi úzce spjata. Tato konkrétní doporučení mohou být také použita k eliminaci 

ztrátových činností, která je pro nás žádoucí. Ztrátové činnosti, které byly zjištěny, jsou 

hlavně činnosti nepracovního charakteru a také velký podíl činností s BNVA hodnotou. 

Vhodným plánováním a rozvržením činností například pomocí Paretova grafu, lze zamezit 

vzniku těchto ztrátových činností a eliminovat je na nejnižší možnou úroveň. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, jak hluboce má vazbu řízení času na ovlivňování celkové 

efektivity v práci manažera. Prostřednictvím časového snímku dne vybraného manažera 

rozebrat činnosti, kterými se v práci věnuje a rozčlenit je podle přidané hodnoty, kterou do 

práce manažera přinášejí. Posledním cílem této práce bylo vyhodnotit jeho samotné řízení 

času a navrhnout doporučení k eliminaci činností, které snižují efektivitu manažera a tedy 

i jeho celkovou schopnost řízení času.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikačně – ověřovací, které na sebe 

bezprostředně navazují. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů, jejichž znalost je 

nezbytná k pochopení části následující. Tato část je rozdělena do několika podkapitol, 

součástí je přiblížení hlavní metody „snímku pracovního dne“, který byl v aplikačně – 

ověřovací části použit. Na základě rozboru a analýzy časového snímku dne, který byl 

aplikován na konkrétního manažera v organizaci, byla rozebrána daná problematika do 

hloubky, byly zjištěny nedostatky, kterých se lze při řízení času dopustit a byla navržena k 

nim adekvátní řešení pro jejich odstranění. 

Zjištěným nedostatkem v práci manažera je vysoký podíl činností, které manažerovi 

nepřinášejí do jeho každodenní práce žádnou přidanou hodnotu, avšak jsou nezbytné 

k vykonání. Byly zde zařazeny administrativní úkoly či vysoký podíl porad. Dalším 

nedostatkem je takový vysoký podíl činností, tzv. plýtvačích času, které eliminovat lze. Do 

těchto činností spadají zejména činnosti nepracovního charakteru, na které je zaměřena část 

doporučení v závěru této práce.  

Na základě celé této práce, jejímž tématem je efektivní využívání času v práci 

manažera lze říci, že řízení času je nedílnou součástí každodenní práce manažera. Aby byl 

manažer v práci co nejvíce efektivní, je důležité, aby na sobě neustále pracoval a rozvíjel své 

kompetence, aby kladl vysoký důraz na dobré řízení času, plánování činností a to na základě 

preferencí a jejich přidané hodnoty. Jednou z velice přehledných a přínosných metod je 

„snímek pracovního dne“, pomocí něhož lze rychle vyhledat v manažerově čase ztrátové 

činnosti a na základě jejich poznání je vhodným způsobem eliminovat.  
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SEZNAM ZKRATEK 

BNVA  Označení činností nepřidávající hodnotu 

CVA  Označení činnosti zákazníkovi přidávající hodnotu 

H.T.C. s.r.o.  Handicap Technologie Czech s.r.o. 

ISO 9001:2001 Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

MS Excel   Microsoft Excel 

NVA   Označení činností nepřidávající hodnotu, ale nutné pro výkon 

s.r.o.   Společnost s ručením omezením  

VA   Označení činností přidávající hodnotu 
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednatel společnosti 

 

Ing. Pavel Burian 

Obchodní ředitel 

Sekretářka 

 

H.T.C. s.r.o. 

 

PROTEOR CZ 

 

Marketing 

 

Manažer kvality 

 Vzdělávání 

zaměstnanců 

 

Úsek příjmu pacientů 

 
Výrobní úsek 

 

Nestátní zdravotnické zařízení Ostrava  

 

Ekonomicko-správní úsek  

 

Personální a mzdové 

 

Středisko obuvi 

 

Středisko ortéz 

 

Středisko protéz 

 

Provozovna Olomouc 

 

Zásobování 

Sklad 

 
Finanční účtárna 

 
Správa budov a zařízení 

 

Nestátní zdravotnické zařízení Zlín 

 

Nestátní zdravotnické zařízení Olomouc 

 

Valná hromada 
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Příloha č. 2 

 

ČASY TRVÁNÍ ČINNOSTÍ V HODINÁCH 

 

 

ČASY TRVÁNÍ ČINNOSTÍ V HODINÁCH 

 

 

 
28.1 29.1 30.1 31.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

Přehled všech činností za 
sledované období: PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

odborná činnost interní 1,0 1,5 2,0 2,0       3,5       2,5     

odborná činnost externí     1,0                       

odborná činnost ostatní   2,0                         

porady 2,0   1,0         2,0             

reporting 2,0 2,0 2,0 2,0               1,0     

administrativa 1,5 1,0 1,0 0,5               1,0     
činnosti pro sesterskou 
společnost 1,0 

 
0,5 

    
2,0 

      činnosti nepracovního 
charakteru 1,0 2,0 1,0 0,5 

   
1,0 

   
1,0 

  pracovní cesta                             

dovolená, nemoc       3,5 5,5       8,5 8,5 8,5       

                              

 
11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 

16.
2 

17.
2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 

23.
2 

24.
2 

Přehled všech činností 
za sledované období: PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

odborná činnost interní 1,5 2,0 1,0 2,0  3,0     
 

  2,5  2,0  
 

    

odborná činnost externí  1,0   3,5  2,0                     

odborná činnost ostatní   2,0  2,0  2,0           1,0          

porady 2,0   
 

   1,0     2,0   1,0  2,0        

reporting 1,0 2,0 
  

          2,0    
 

    

administrativa 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0      1,0     1,0  
 

    
činnosti pro sesterskou 
společnost 2,0  1,0 

 
 2,0       

 
    1,0        

činnosti nepracovního 
charakteru 1,0 2,0 1,0 1,0  1,0     

 
  2,0  1,0  

 
    

pracovní cesta               14,0 18,0 
 

10,0  16,0     

dovolená, nemoc       
  

      
   

      

                              


