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„„Management znamenManagement znamenáá vykonvykonáávváánníí úúkolkolůů
prostprostřřednictvednictvíím prm prááce jinýchce jiných““

((AmericanAmerican Management Management AssociationAssociation))



5 z5 záákladnkladníích funkcch funkcíí

•• plpláánovnováánníí
•• organizovorganizováánníí
•• personalistikapersonalistika
•• kontrolovkontrolováánníí
•• vedenvedeníí



1. pl1. pláánovnováánníí

•• Proces Proces stanovenstanoveníí ccííllůů a a volbu volbu ččinnostinnostíí pro jejich dosapro jejich dosažženeníí

•• Vize (smysl, poslVize (smysl, posláánníí, vy, vyššíšší ccííl)l)
•• PlPláánovnováánníí a kontrola (a kontrola (Alenka v Alenka v řříšíši divi divůů))



2. organizov2. organizováánníí

•• IdeIdeáálnlníí schschééma neexistujema neexistuje
•• OptimOptimáálnlníí popoččet pet přříímo mo řříízených pracovnzených pracovnííkkůů 44--88
•• NedNeděělat lat ččastastéé zmzměěnyny
•• „„SmallSmall isis beautifullbeautifull““

jednoduchjednoduchéé organizaorganizaččnníí strukturystruktury
malý pomalý poččet et řřííddííccíích pracovnch pracovnííkkůů

zvýzvýššeneníí prupružžnostinosti
vytvvytváářřeneníí mméénněě formformáálnlníích skupin, ch skupin, horizonthorizontáárnrnííchch
týmtýmůů, , „„ad ad hochoc““ ,komis,komisíí ……..



KomiseKomise

•• „„Velbloud je kVelbloud je kůňůň, kter, kteréého vynalezla komiseho vynalezla komise““

•• MusMusíí být stanovena:být stanovena:
jasnjasnáá pravomoc komisepravomoc komise
velikost 5velikost 5--6, max. 10 lid6, max. 10 lidíí
pozor na pozor na „„rozbrozbííjeječčee““
pepeččlivý výblivý výběěr týmu a pr týmu a přředsedyedsedy
pravidla, jednacpravidla, jednacíí řřáádd……

„„NemNemáá význam vvýznam véést jednst jednáánníí, kdy, kdyžž nevnevííte jak dopadnete jak dopadne…“…“



HlavnHlavníí chyby pchyby přři organizovi organizováánníí

•• NejasnNejasnéé pravomoci a odpovpravomoci a odpověědnostdnost
•• PPřřííliliššnnáá centralizace (centralizace („„ šéšéf neodhazuje f neodhazuje úúkolykoly““))
•• PPřřííliliššnnáá decentralizace (decentralizace („„neneřřííddíí, ale zdob, ale zdobí“í“))
•• „„PPřřeorganizoveorganizováánní“í“ x x řříízený chaoszený chaos



3. personalistika3. personalistika

•• ZZíískskáávváánníí nových pracovnnových pracovnííkkůů (prvn(prvníí dojem?, zkudojem?, zkuššebnebníí
doba)doba)

•• NNááplnplněě prprááce, postavence, postaveníí, platov, platovéé podmpodmíínkynky……
•• HodnocenHodnoceníí pracovnpracovnííkkůů ((„„chovnchovní“í“ x x „„tatažžnní“í“))
•• ZvyZvyššovováánníí kvalifikace a rekvalifikacekvalifikace a rekvalifikace



4. kontrolov4. kontrolováánníí

ÚÚččelem je doselem je dosááhnou jistoty, hnou jistoty, žže projekt (ple projekt (pláán) je n) je úúspspěěššnněě
realizovrealizováán, n, eventevent. v. vččas pas přřijmout korekciijmout korekci

KlasickKlasickáá zpzpěětntnáá vazbavazba

Kontrola s Kontrola s dopdopřřednouednou vazbouvazbou



5. veden5. vedeníí

•• „„Laskavým slovem a namLaskavým slovem a namíířřenou pistolenou pistolíí dosdosááhnete hnete 
mnohem vmnohem vííc, nec, nežž jenom laskavým slovemjenom laskavým slovem““

AlAl CaponeCapone



Tvrdý pTvrdý přříístup stup -- odpor, nepodpor, nepřřáátelstvtelstvíí, frustrace, frustrace……
MMěěkký pkký přříístup stup –– liberliberáálnlníí pojetpojetíí, selh, selháánníí systsystéémumu……

„„Cukr a biCukr a bičč““
CukrCukr -- postavenpostaveníí, uzn, uznáánníí, pen, penííze, ze, úúspspěěch, seberealizacech, seberealizace……
BiBičč -- obavy ze ztrobavy ze ztrááty zamty zaměěstnstnáánníí, ni, nižžšíší spolespoleččenskenskéé postavenpostaveníí, m, méénněě penpeněězz……

LidLidéé velmi velmi ččasto svasto svůůj význam pro organizaci pj význam pro organizaci přřeceeceňňujujíí!!!!
LidLidéé se dokse dokáážžou mou měěnit jen velmi mnit jen velmi máálo, vlo, věěttššinou se neminou se neměěnníí!!!!



FinanFinanččnníí odmodměěna za prna za práácici

ČČíím mm méénněě nněěkdo vydkdo vyděělláávváá, t, tíím dm důůleležžititěějjšíší je pro nje pro něěj j 
velikost jeho platuvelikost jeho platu

Plat :Plat :
•• zajizajiššťťuje uje žživobytivobytíí
•• jeho výjeho výšše vyjade vyjadřřuje postavenuje postaveníí zamzaměěstnance  v podniku i stnance  v podniku i 

ve spoleve společčnostinosti
•• zvýzvýššeneníí platu je potvrzenplatu je potvrzeníím pracovnm pracovníích ch úúspspěěchchůů



„„vvůůdcovstvdcovství“í“

UmUměěnníí ovlivnit (motivovat)jednotlivce, aby se ochotnovlivnit (motivovat)jednotlivce, aby se ochotněě
snasnažžili dosahovat skupinových cili dosahovat skupinových cííllůů

ZZáákladnkladníí principy principy „„vvůůdcovstvdcovství“í“ ::

•• Moc (vMoc (vůůdce musdce musíí mmíít moc)t moc)
•• PochopenPochopeníí lidlidíí (soci(sociáálnlníí inteligence, empatie..)inteligence, empatie..)
•• Schopnost inspirovat, nadchnout (osobnSchopnost inspirovat, nadchnout (osobníí kouzlo, kouzlo, imageimage, , 

emoceemoce……))
•• Schopnost vytvSchopnost vytváářřet et „„klimaklima““, atmosf, atmosfééruru……



TOP 100 USATOP 100 USA

•• Perspektiva, vizePerspektiva, vize
•• OtevOtevřřenenáá komunikacekomunikace
•• KKáádrovdrovéé ppřřesuny  pesuny  přřeveváážžnněě z vlastnz vlastníích zdrojch zdrojůů
•• DDůůraz na kvalitu veraz na kvalitu vešškerkeréé prpráácece
•• ÚÚččast zamast zaměěstnancstnancůů na ziskuna zisku
•• Redukce hierarchickRedukce hierarchickéé nadnadřřazenostiazenosti
•• DobrDobréé pracovnpracovníí prostprostřřededíí
•• Podpora mimopracovnPodpora mimopracovníí ččinnostiinnosti
•• ZvyZvyššovováánníí kvalifikace pracovnkvalifikace pracovnííkkůů
•• NadprNadprůůmměěrnrnéé ohodnocenohodnoceníí dobrdobréé prprááce (i nefinance (i nefinanččnníí

výhody)výhody)
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