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ANOTACE 

Cílem práce je analyzovat osobnost manaţera jako klíčového faktoru v organizaci. Teoretická 

část je zaměřena na analýzu osobnosti manaţera, jeho předpoklady, kompetence a význam 

pro řízení lidských zdrojů. Dále je pak teoretická část orientována na vedení lidí a s tím 

spojenou problematiku komunikace, motivace a řešení konfliktů na pracovišti. Praktická část 

se zaměří na analýzu manaţera u vybrané společnosti, případně společností.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Osobnost manaţera, řízení lidských zdrojů, organizace  

TITLE 

Personality of manager as a key factor of human resources management. 

ANNOTATION  

The key of this diploma thesis is to analyze personality of manager as a key factor of human 

resources management. Teortical part is focused on analyzation of manager’s personality, 

prerequisites and cometentions and his meaning for human resources management. 

Furthemore teoretical part is focuesd on leading people and on problematics of 

communication, motivation and problem solving at work. Practical part is focused on 

analyzation of manager by chosen company (companies).  
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OBSAH 

Úvod .......................................................................................................................................... 11 

1 Základní pojmy ................................................................................................................. 13 

1.1 Pojetí managementu ................................................................................................... 13 

1.2 Manaţer ...................................................................................................................... 14 

1.2.1 Druhy manaţerů v závislosti na postavení manaţera ......................................... 14 

1.3 Manaţerské funkce ..................................................................................................... 15 

1.3.1 Plánování ............................................................................................................ 15 

1.3.2 Organizování ....................................................................................................... 17 

1.3.3 Získávání, výběr a rozmístění spolupracovníků ................................................. 17 

1.3.4 Kontrolování ....................................................................................................... 18 

1.3.5 Vedení lidí ........................................................................................................... 19 

1.4 Motivace ..................................................................................................................... 19 

1.4.1 Typy motivace .................................................................................................... 21 

1.4.2 Teorie X a Y ....................................................................................................... 21 

2 Řízení lidských zdrojů ...................................................................................................... 23 

2.1 Původ a definice ......................................................................................................... 23 

2.2 Základní pojmy .......................................................................................................... 24 

2.3 Činnosti a cíle řízení lidských zdrojů ......................................................................... 25 

3 Osobnost manaţera ........................................................................................................... 27 

3.1 Osobnost a funkce manaţera v organizaci ................................................................. 27 

3.2 Vlastnosti manaţera ................................................................................................... 28 

3.3 Styly vedení ................................................................................................................ 32 

3.4 Vztah manaţera s podřízenými .................................................................................. 33 

3.4.1 Autorita manaţera ............................................................................................... 34 

3.4.2 Komunikace s podřízenými ................................................................................ 34 

3.4.3 Kritika podřízených ............................................................................................ 35 



 

 

3.4.4 Motivace podřízených ......................................................................................... 35 

3.4.5 Manaţer muţ vs. manaţer ţena .......................................................................... 36 

4 Faurecia interiors pardubice, s.r.o. .................................................................................... 39 

4.1 O společnosti .............................................................................................................. 39 

4.2 Faurecia v České republice ........................................................................................ 42 

4.3 Faurecia Interiors Pardubice ...................................................................................... 43 

4.4 Předmět podnikání ..................................................................................................... 44 

4.5 Organizační struktura ................................................................................................. 45 

5 Osobnost manaţera ve společnosti Faurecia Interiors Pardubice ..................................... 47 

5.1 Představení manaţerů ................................................................................................. 48 

5.1.1 PC&L Manager – Vladimír M. ........................................................................... 48 

5.1.2 ME Manager – Lukáš P. ..................................................................................... 50 

5.1.3 HR Manager – Alena F. ...................................................................................... 52 

5.1.4 Plant Controller – Evariste P. ............................................................................. 55 

5.1.5 Warehouse Coordinator – Tomáš M. .................................................................. 56 

5.2 Stínování manaţerů .................................................................................................... 58 

5.3 Vyhodnocení a doporučení ........................................................................................ 60 

5.3.1 PC&L Manager – Vladimír Mikulaško .............................................................. 60 

5.3.2 ME Manager – Lukáš Potočný ........................................................................... 61 

5.3.3 HR Manager – Alena Fořtová ............................................................................. 62 

5.3.4 Plant Controller – Evariste Pecqueur .................................................................. 63 

5.3.5 Warehouse Coordinator – Tomáš Matis ............................................................. 64 

5.3.6 Všeobecná doporučení ........................................................................................ 65 

6 Závěr ................................................................................................................................. 67 

7 Pouţitá literatura ............................................................................................................... 69 

8 Přílohy ............................................................................................................................... 73 

 



 

 

SEZNAM ILUSTRACÍ A TABULEK 

Obrázek 1 - Členění postavení manaţera ................................................................................. 15 

Obrázek 2 - Základní koncepce řízení ...................................................................................... 16 

Obrázek 3 - Maslowova pyramida potřeb ................................................................................. 20 

Obrázek 4 - Typologie osobnosti .............................................................................................. 29 

Obrázek 5 - Typologie osobností podle Carla Gustava Junga .................................................. 30 

Obrázek 6 - Tradiční stereotypy chování a vlastností muţe a ţeny .......................................... 37 

Obrázek 7 - Faurecia ve světě ................................................................................................... 41 

Obrázek 8 - Faurecia v České republice ................................................................................... 42 

Obrázek 9 - Projekt B81 - Dveřní panel pro Citroen DS 5 ....................................................... 44 

Obrázek 10 - Projekt BMW F40/F44 – Center konzole ........................................................... 45 

Obrázek 11 – Projekt Side trim pro Peugeot 508 ..................................................................... 45 

Obrázek 12 - Organizační struktura společnosti ....................................................................... 46 

 

  



 

 

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

5S  Systém udrţování pořádku na pracovišti 

BFG  Bertrand Faure Group , předchůdce Faurecia 

ECIA  Electronic Components Industry Association, předchůdce Faurecia 

EMCON  EMCON Technologies, společnost v oblasti výfukových systémů 

EUR  Euro, měna Evropské unie 

FES  Faurecia Excellence System (postupy, standardy, pokyny) 

GAP  Samostatná výrobní jednotka ve výrobě 

GmbH  Společnost s ručením omezeným 

HR  Human Resources, personální oddělení  

HRM  Human resource management 

HSE  Oddělení bezpečnosti a zdraví při práci 

IP upper Výrobní linka zaměřená na výrobu palubních desek  

IT  Oddělení informačních technologií 

ME  Oddělení údrţby 

PC&L  Oddělení logistiky 

R&D  Research&Development, Výzkum a vývoj 

ŘLZ  Řízení lidských zdrojů 

UAP1  Oddělení vyuţívající technologie vstřikolisů pro výrobu textilních dílů 

UAP2  Oddělení vyuţívající technologie termoformátování pro výrobu plastových dílů 

 



11 

 

ÚVOD 

„Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery.“ (Jonas Ridderstrale) 

Jak ze samotného citátu výše vyplývá, manaţer je klíčovým prvkem společnosti. Dokáţe 

svým přístupem ovlivnit i přístup k práci zaměstnanců okolo a můţe být důvodem neúplného 

vyuţití lidského kapitálu ve společnosti či dokonce důvodem, proč klíčoví zaměstnanci 

opouštějí své pozice, potaţmo společnosti. Nacházíme se totiţ v době, která je 

charakterizována rychle se měnícím prostředím, vrcholící globalizací a rostoucím významem 

vědění. Tyto skutečnosti kladou na manaţery stále nové a nové nároky, které musí manaţer 

splňovat, aby v této době obstál. I z toho důvodu je nesmírně důleţité se vzdělávat, rozvíjet 

a  posouvat svou osobnost dále. A právě problematikou osobnosti manaţera se zabývá tato 

práce. 

Diplomová práce je koncipována do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na přiblíţení 

teoretické problematiky potřebné pro pochopení celé diplomové práce, analýzu osobnosti 

manaţera a jeho předpokladů a významu pro řízení lidských zdrojů. Teoretická část je úzce 

spjata s praktickou částí diplomové práce, ve které následně autorka práce vyuţila nabyté 

teoretické poznatky a díky nimţ mohla být navrhnuta řada doporučení vhodných pro rozvoj 

osobnosti manaţerů ve společnosti. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly dále dělené na 

podkapitoly. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů spojených s osobností 

manaţera a řízením lidských zdrojů. Jedná se především o následující pojmy: pojetí 

managementu, manaţer, jednotlivé manaţerské funkce, jejich přiblíţení a motivace. V druhé 

kapitole teoretické části se bude autorka práce věnovat vysvětlení pojmu řízení lidských 

zdrojů a jeho důleţitosti pro správné vyuţití lidského kapitálu. Třetí a zároveň poslední 

kapitola první části diplomové práce se soustřeďuje na oblast osobnosti manaţera, jeho funkci 

v organizaci, potřebné vlastnosti, budou přiblíţeny a definovány styly vedení, které manaţer 

při výkonu své práce můţe uplatňovat a v poslední podkapitole bude rozebrán vztah manaţera 

s podřízenými.  

Druhou částí diplomové práci je praktická část, která je rozdělena do dvou kapitol dělených 

na další podkapitoly. V této části jiţ bude naplněn cíl diplomové práce, kterým je 

analyzovat osobnost manažera jako klíčového faktoru v organizaci. První kapitola je 

věnována představení společnosti Faurecia Interiors Pardubice, s.r.o., ve které bylo prováděno 

výzkumné řešení a ve které byly zkoumány osobnosti manaţerů top a středního 

managementu. Tuto společnost si autorka práce vybrala především z toho důvodu, ţe v ní jiţ 
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přes rok vykonává svou praxi na personálním oddělení. Bude popsán, vysvětlen a názorně 

uveden předmět činnosti společnosti, dále bude zobrazena a přiblíţena organizační struktura 

organizace. Druhá kapitola je věnována jiţ samotnému výzkumu a sběru dat a je členěna 

na  tři podkapitoly. V úvodu budou představeni jednotliví manaţeři společnosti, jejich ţivotní 

příběhy, pracovní zkušenosti a uplatňované styly vedení či pracovní přístupy a postupy. 

V druhé podkapitole popíše autorka druhou z metod výzkumu a to stínování manaţerů 

ve  společnosti Faurecia. Poslední kapitola praktické části je věnována vyhodnocení poznatků 

sesbíraných díky řízeným rozhovorům, stínování manaţerů a také na základě zpětně vazby 

od  podřízených zaměstnanců oslovených manaţerů. Spolu s vyhodnocením budou navrhnuta 

vhodná doporučení pro konkrétní manaţery či doporučení, která bude moţné implementovat 

plošně na všech úrovních managementu. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V úvodní kapitole představí a vysvětlí autorka diplomové práce základní pojmy týkající 

se  problematiky osobnosti manaţera a řízení lidských zdrojů. Jedná se například o pojem 

management a manaţer, dále budou uvedeny a vysvětleny druhy (úrovně) manaţerů 

v organizaci a stěţejní část této kapitoly bude věnována podrobnému popisu funkcí manaţera. 

Na konci kapitoly pak autorka přiblíţí termín úzce spjatý s tématem diplomové práce 

a  to  motivaci. 

1.1 Pojetí managementu 

Co si máme vysvětlit pod pojmem „management“? Existují desítky, moţná stovky definic 

managementu a můţeme říci, ţe ţádná z nich není špatně. Slovo management má 

dle  Lukáčové [26] původ ve francouzském "ménagement", které má zase svůj kořen  

v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní. Podle Koubka  

[24] odvozuje pojem "management" etymologie (obor jazykovědy zkoumající původ a vývoj 

slov) od manum agere, coţ znamená vést za ruku. Obvykle se termín překládá jako správa, 

vedení, podnikové řízení a podnikové vedení. 

Po přečtení různých definic slova management dojde kaţdý k závěru, ţe neexistuje jedna 

jediná správná definice. Nicméně je známo mnoho vymezení, mezi které patří  

například následující.  

"Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný 

jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout 

individuální prací." [17]  

„Management lze definovat jako systém teoretických a praktických řídících činností 

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

vykonávají profesionální řídící pracovníci, manažeři. Management na různých stupních 

nařizuje, rozhoduje, kontroluje, řídí, koordinuje, radí, informuje, posuzuje.“ [38]  

"Management je procesem, který probíhá mezi jednotlivcem, resp. skupinou, který(á) řídí, 

tj.  řídícím subjektem, a jednotlivcem či skupinou, který(á) je řízen(a), tj. řízeným objektem.  

V rámci tohoto procesu řídící subjekt vytyčuje cíle a prostřednictvím vzájemného působení 

řídícího subjektu a řízeného objektu je z variety disponibilního chování řízeného objektu 

vymezeno takové chování, kterým jsou vytyčené cíle efektivně dosahovány." [9]  
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1.2 Manažer 

Jak ve své knize uvádí Folwarczná [21], termín manaţer byl pouţíván především 

v  anglosaských zemích, kde manaţerem byla kaţdá osoba zodpovědná za chod organizace 

či  sluţby bez ohledu na to, zda se jednalo o podnikání, veřejnou správu nebo společenské 

či  neziskové organizace. 

Manaţer je tedy vedoucí pracovník, který je zodpovědný za plnění určitých úkolů. Rozhoduje 

s různě velkými pravomocemi, k čemuţ se váţe i důleţitá schopnost manaţera předvídat krizi. 

Správný manaţer by měl umět efektivně a účelně vést a motivovat pracovníky k vytyčeným 

cílům. Mít znalosti z oboru, ve kterém pracuje, vzdělávat se a zdokonalovat. 

1.2.1 Druhy manažerů v závislosti na postavení manažera 

V závislosti na postavení manaţera ve společnosti rozlišujeme tři druhy: základní (linioví) 

manaţeři, střední manaţeři (management) a vrcholoví manaţeři. Vochozka [41] definuje 

ve  spolupráci s Mulačem tyto druhy takto: 

Základní (linioví) manažeři 

Linioví manaţeři se nacházejí na nejniţší úrovni hierarchie, můţeme si je představit jako 

předáky, mistry, vedoucí dílen, a podobně. Mezi nejdůleţitější funkce manaţerů na této 

úrovni patří vedení a kontrola. Hlavním úkolem liniových manaţerů je především zajištění 

kaţdodenního chodu přiděleného pracoviště. 

Střední manažeři 

Střední manaţeři zahrnují početnou skupinu řídících pracovníků, k nimţ patří například 

manaţeři závodů a vedoucí útvarů (prodeje, logistiky, atd.). Na rozdíl od liniových manaţerů 

je zde kladen důraz na plánování v krátkodobém a střednědobém časovém horizontů, neboť 

největší podíl v činnosti manaţerů zaujímá právě poskytování a získávání informací.  

Vrcholoví manažeři (top management) 

Vrcholoví manaţeři mají největší zodpovědnost, formulují strategie směřování společnosti 

a  její vize. Důraz je u nich kladen na veškeré manaţerské funkce, protoţe na jejich práci 

závisí konečné výsledky organizace.  
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Obrázek 1 - Členění postavení manaţera 

Zdroj: vlastní 

1.3 Manažerské funkce 

Jedna z definic managementu tvrdí, ţe za management můţeme povaţovat proces 

systematického provádění všech manaţerských funkcí a efektivního uţití přístupů, zkušeností, 

názorů, doporučení, metod a veškerých zdrojů podniku, který směřuje ke stanovení a dosaţení 

cílů organizace včetně její prosperity. Tento proces je tedy procesem systematickým. Manaţer 

by totiţ prováděné činnosti měl provádět tak, aby měly určitý řád, nějaký systém a aby byly 

za jedno s očekáváním ostatních členů v organizaci.  

Mezi manaţerské funkce můţeme dle Jiřího Bláhy [6] zařadit tyto: 

 Plánování 

 Organizování 

 Získávání, výběr a rozmístění spolupracovníků 

 Vedení lidí 

 Kontrolování 

 

1.3.1 Plánování 

„Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít.“ 

Plánování je rozhodovací proces, ve kterém jsou stanoveny organizační cíle, vybírány vhodné 

prostředky, způsoby, jakými bude cílů dosaţeno a definovány výsledky, kterých chce firma 
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dosáhnout, a to ve stanoveném čase a poţadované úrovni. Plánování je nejdůleţitějším 

nástrojem k dosaţení stanovených cílů a je základem pro veškeré manaţerské aktivity. [6] 

Jak uvádí Bláha [6], při určování organizačních cílů je důleţité, aby byly jednoznačně 

formulované, mělo by být jasně řečeno, čeho se týkají, a měl by být stanoven časový horizont, 

ve kterém cíle chtějí dosáhnout. Způsob a cestu k dosaţení stanovených záměrů a cílů 

poskytuje manaţerovi plán. Ten lze charakterizovat jako určitý postup, taktiku či strategii.  

 

Obrázek 2 - Základní koncepce řízení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Samotná realizace plánování se neobejde bez zajištění zdrojů – ty se v mnoha případech 

stávají faktorem, který ovlivňuje stanovené cíle, aktivity a termíny. Za zdroje můţeme 

povaţovat materiální i nemateriální prvky, které jsou potřeba k naplnění stanovených cílů. 

Jedná se např. o:  

 finanční prostředky; 

 materiální zabezpečení; 

 informační zabezpečení; 

 know-how; 

 personální zabezpečení; 

 kapacity (prostorové, skladové, výrobní); 

 infrastruktura apod.  
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V plánech jsou většinou uváděny pouze ty zdroje, které jsou omezeny, nejčastěji samozřejmě 

finanční prostředky. Nejen dle Vebera [39] zde platí jednoduché pravidlo: čím přesněji jsou 

určeny poţadavky na zdroje, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšnosti realizace plánu.  

1.3.2 Organizování 

Další, neméně důleţitou manaţerskou funkcí, je organizování. To můţeme charakterizovat 

jako činnost, při níţ jsou uspořádány prvky v systému (v našem případě pracovníci) a je 

identifikována a koordinována jejich činnost. To vše je prováděno, stejně jako u dalších 

manaţerských funkcí, s cílem dosaţení cílů organizace. Organizování je důleţitým nástrojem 

pro stanovení zodpovědnosti, dělbě práce nebo pro stanovení pravomocí.  

Cílem organizování je dát věcem jistý řád. Určit vnitřní hierarchii celku, nastavovat rozpětí 

řízení a počet stupňů řízení, vymezit vztahy mezi lidmi, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, 

apod.  

Velice těţkým úkolem, se kterým se vrcholový management potýká, je zavedení vhodné 

formální organizační struktury (např. liniová, liniově štábní, funkcionální, maticová, divizní 

apod. (jednotlivé typy organizačních struktur do přílohy). Bez formální organizační struktury 

se neobejde ţádná organizace s větším počtem lidí, neboť je právě pro řízení lidí nezbytná. 

Tento názor zastává i Smejkal [33], který tvrdí, ţe díky organizační struktuře je ve společnosti 

jednoznačně definována nadřízenost a podřízenost, odpovědnost a pravomoci jednotlivých 

pracovníků, vedoucích, či celých útvarů. Tato struktura je jakýmsi prostředkem 

managementu, neboť ten rozděluje a vymezuje pracovní úkoly tak, aby odpovídaly kvalifikaci 

a schopnostem pracovníků, coţ díky organizační struktuře můţe snadno provádět. 

Vedle formální organizační struktury pak máme ještě tzv. neformální organizační strukturu, 

kterou Chester Irving Barnard, americký manaţer a autor průkopnické práce v teorii 

managementu a organizačních studií The Functions of the Executive - Funkce exekutivy, 

definoval jako jakékoli společné osobní aktivity postrádající vědomí společného účelu, 

a to i kdyţ přispívají k dosaţení společných výsledků. [22] 

1.3.3 Získávání, výběr a rozmístění spolupracovníků 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů úspěšnosti kaţdé firmy jsou lidské zdroje, této problematice 

bude věnována kapitola 2 Řízení lidských zdrojů. Bez pochyb jsou lidské zdroje konkurenční 

výhodou kaţdé organizace a také předpokladem jejich úspěchu. Je tedy velice důleţité umět 

si  vybrat, získat, rozvíjet a především si udrţet kvalifikované a kvalitní pracovníky.  
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Jak tvrdí Kociánová [23], získávání pracovníků je proces, při kterém si organizace zajišťuje 

potřebné mnoţství kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků. Základem získávání pracovníků 

je definovat nároky pracovníka na obsazované místo, kdy je třeba vycházet z popisu 

pracovního místa, z kvalifikačního profilu a poţadovaných schopností pracovníka. Dále je 

nutné zváţit, zda je moţné obsadit místo z interních zdrojů (z řad vlastních zaměstnanců), 

nebo z externích zdrojů (uchazeči registrovaní na Úřadech práce či u personálních agentur). 

Cílem je identifikovat, přilákat a najmout nejvhodnější a kvalifikovanou pracovní sílu. 

Tradičně je povaţováno za úspěch přilákat co nejvíce ţadatelů, od této filozofie se však 

postupem času opouští a personalisté si začínají uvědomovat, ţe ţádoucí je dosáhnout niţšího 

počtu ţadatelů a tím pádem i kvalitnější provedení výběru. Pokud se podaří nalézt soulad 

mezi potřebami uchazeče a organizace, zvyšuje se efektivnost procesu získávání pracovníků. 

Tomu můţeme pomoci především tak, ţe poskytneme reálný popis nabízené práce a reálné 

poţadavky na pracovníka. [18]  

Samotný výběr pak navazuje dle Kociánové [23] na získávání pracovníků. Při výběru 

se  zjišťují základní informace o uchazeči, hodnocení jeho schopností a porovnávání uchazečů 

mezi sebou. Následně se pak vyberou ti nejvhodnější ţadatelé, kteří jsou pozváni k osobnímu 

pohovoru. V případě, ţe jde o pozice, ve kterých je potřeba praktických dovedností pro danou 

pracovní pozici, je zde moţnost uspořádání assesment centra, při kterém např. dostanou 

modelovou situaci, kterou mají vyřešit. Dále pak následuje finální výběr, kterého se účastní 

i  personalisté dané organizace, budoucí nadřízení, manaţeři či vedení společnosti. Do tohoto 

kola postupují ti nejvhodnější kandidáti a po pohovoru s výše jmenovanými je pak vybrán 

potřebný počet nových pracovníků. 

Po přijetí pracovníků následuje jejich rozmístění a adaptace, kdy se zaměstnanec sţívá  

s kolektivem a seznamuje se svou prací. Rozmístění pracovníků je důleţitou personální 

činností, je proto nezbytné zajistit, aby byla pracovní síla rozmístěna v optimálním vztahu  

ke struktuře organizace. Pracovníci jsou rozděleni na jednotlivá pracovní místa na základě 

poţadavků jednotlivých útvarů v podniku. [23]  

1.3.4 Kontrolování 

Kontrolování je v této diplomové práci poslední uvedenou manaţerskou funkcí. Je zaměřeno 

na měření vykonané práce, vyhodnocení a následné přijetí nápravných prostředků 

k  odstranění nedostatků. Patří mezi kaţdodenní nutné činnosti kaţdého manaţera, protoţe 
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vedení firmy očekává, ţe bude mít zpětnou vazbu od všech vedoucích pracovníků, především 

kvůli získání správné představy o realitě ve firmě.  

Kontrola představuje získávání a výběr informací pro kontrolu, ověření správnosti získaných 

informací, hodnocení kontrolovaných procesů a srovnávání a měření informací  

a výsledků se stanovenými podnikovými cíli. Dále pak dle Bláhy [6] následují závěry 

a  návrhy opatření, které mají předejít k dalším odchylkám od záměrů. 

Z toho plyne, ţe by kontrolování mělo být přizpůsobeno plánům, úkolům, poţadavkům 

účelnosti, cílům a přijatým rozhodnutím. Kontrola jako taková však nemá jen prověřovat 

a  přijímat případná opatření. Jak Martinovičová, Konečný a Vavřina [27] tvrdí, můţe se stát, 

ţe při rozboru kontroly a odchylek se zjistí, ţe vykonaná práce byla provedena správně, 

ale  vytyčené cíle byly nastavené špatně, můţe tedy dojít k přehodnocení cílů nebo změně 

kontrolních kritérií. 

1.3.5 Vedení lidí 

Vedení lidí je dle Thomase Daigelera [14] ve firmě nezbytné především k tomu, aby mohly 

firmy plnit svůj úkol, kvůli kterému byly zaloţeny, tedy vytvářet zisk. A jestliţe firma 

dosahuje svých cílů pouze s pomocí zaměstnanců, je třeba si uvědomit, ţe se vedení lidí 

neřídí pouze stanoveným úkolem, cílem, který je potřeba splnit, ale vţdy také poţadavky 

a  potřebami jednotlivých zaměstnanců. 

Vedení je definováno jako motivování a ovlivňování aktivit podřízených pracovníků. Jako 

hlavní úkol vedoucího uvádí Bláha [6] schopnost přimět podřízené k vynaloţení potřebného 

úsilí k dosaţení cíle a jejich úsilí usměrňovat. Způsob, jakým vedoucí pracovník postupuje 

k  ovlivňování aktivit podřízených je pak nazýván styl vedení. To je definováno jako chování 

vedoucího, které můţe být pro pracovníky stimulující nebo nikoliv. 

1.4 Motivace 

Motivace je obecně důvod pro to, abychom něco udělali. Díky motivaci získává člověk určitý 

význam pro dělání činností, které vykonává. Týká se faktorů, které ovlivňují lidi, aby 

se  chovali nějakým určitým způsobem. Motivace má podle Arnolda a kol. [4][6] tři sloţky: 

 směr, kterým se osoba ubírá -  popisuje to, co se nějaká osoba snaţí dělat 

 úsilí - s jakým vynaloţením píle se o to pokouší 

 vytrvalost - jak dlouho vydrţí dělat to, co dělá. 
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Jak ve své knize pánové Doleţál, Máchal a Lacko [16] uvádí, základem celé motivace je 

motiv, který je definován jako kaţdá vnitřní pohnutka, která aktivuje jednání člověka. 

Výchozím stavem motivace je potřeba, ta znamená mít nedostatek něčeho. Problematiku 

lidských potřeb popsal psycholog Abraham Harold Maslow ve své teorii z roku 1943. 

Maslowova teorie tvrdí, ţe jsou lidé motivováni jistými potřebami a ţe tyto potřeby jsou 

uspořádány hierarchicky a tvoří jakousi pyramidu. Ta je formována dvěma hlavními 

skupinami a to a) skupinou potřeb odstranění nějakého nedostatku a b) skupinou potřeb 

dosaţení něčeho. Jestliţe nejsou uspokojeny potřeby odstranění nedostatku (a), pociťuje 

člověk úzkost a snahu odstranit nedostatek. Jsou-li tyto potřeby uspokojeny, není pocit ţádný. 

To je významný rozdíl od potřeb dosaţení něčeho (b) - nejenţe existuje dobrý pocit 

z  naplnění a dosaţení těchto potřeb, ale dokonce je člověk naplněním potřeb motivován o to 

více. Dále dle této teorie má člověk pět nejzákladnějších potřeb, které se snaţí postupně od té 

nejdůleţitější (dole) po nejméně důleţitou (nahoře) uspokojovat. Tyto potřeby pak tvoří 

jakousi pyramidu, viz. Obrázek 3 níţe. 

 

Obrázek 3 - Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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Z toho vyplývá, ţe motivace je obecný pojem, který zahrnuje určitou potřebu, ke které 

se  následně váţe chování, pomocí kterého chceme dosáhnout cíle (uspokojení potřeby). 

Na  začátku je tedy nějaká potřeba, kterou chceme uspokojit (například pocit hladu). Tato 

potřeba vyvolá představu jídla (cíl) a odpovídající tendenci jídlo sníst a uspokojit tím tak 

potřebu (motiv). [17]  

1.4.1 Typy motivace 

Člověk můţe být motivován sám od sebe či z vnějšku - na základě tohoto tvrzení rozděluje 

Kociánová [23] motivaci na dva typy: vnitřní - lidé motivují sami sebe tím, ţe vykonávají 

práci především proto, aby uspokojili své potřeby nebo proto, ţe od ní očekávají splnění 

svých cílů. Druhým typem motivace je motivace vnější, kde jsou lidé motivováni 

managementem. Tato motivace můţe mít pozitivní či negativní formu: 

 pozitivní forma (především prostřednictvím finančních odměn, povýšení, zvýhodněných cen 

na různé volnočasové aktivity, atd.), 

 negativní forma (odepření či sníţení platu, disciplinární řízení, kritika, atd.).  

Při psaní této kapitoly narazila autorka diplomové práce na zásadní problém a to na samotný 

význam slova motivace. Ve škole i v literatuře lze nalézt definice motivace různé, avšak 

většina z nich popisuje motivaci pouze jako vnitřní. Hovoří-li se o motivaci vnější, správné 

slovo pro popis činností, které provádí manaţeři, vedení, nadřízení nebo v osobním ţivotě lidé 

okolo nás, aby nás dovedli k určitému cíli, který můţe být důleţitý i pro ně, by mělo být 

„stimulace“. Čili (v návaznosti na předchozí text): jedná-li se o motivaci vnitřní, je slovo 

„motivace“ pouţito správně. Jedná-li se o motivaci vnější, správně by se zřejmě měl uţívat 

pojem „stimulace“. V české literatuře je však zakořeněn pojem motivace pro oba tyto 

významy, rozhodla se tedy autorka práce pro následující text pouţívat i nadále výraz motivace 

namísto výrazu stimulace (např. stimulace zaměstnanců ze strany nadřízených, apod.) 

1.4.2 Teorie X a Y 

Aby byl však manaţer schopný zvolit vhodný styl motivace svých podřízených, musí znát 

jejich vztah k práci. Ten definoval Douglas McGregor Teorií X a Y. Tu Banfield a Kay [5] 

ve  své knize vysvětlili následovně:  

Teorie X znamená, ţe: 

 průměrný člověk nemá rád práci a bude se jí snaţit vyhýbat, jak jen to půjde. 

 lidé nemají rádi vlastní zodpovědnost a preferují být řízeni někým jiným. 
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 většině lidí nemůţe být svěřena důleţitá práce, a proto musí být neustále kontrolováni a pod 

dohledem.  

Teorie Y znamená, ţe: 

 průměrný člověk je schopný a ochotný učit se, měnit se a být připraven vzít za své chování 

odpovědnost, 

 lidé jsou schopni vlastní motivace a sebeřízení, 

 lidé vnímají práci jako nezbytnou a přirozenou část jejich ţití. 
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2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Tato kapitola se bude věnovat přiblíţení a vysvětlení pojmu řízení lidských zdrojů, pojmů 

týkajících se této problematiky a jednotlivých modelů řízení lidských zdrojů. 

2.1 Původ a definice 

Jak uvádí Dvořáková [19], začalo se o řízení lidských zdrojů hovořit zejména od počátku 

80. let 20. století, kdy došlo k celkové změně manaţerského chování a myšlení. Vyspělé 

ekonomiky byly totiţ v 70. letech silně ovlivněny hospodářskou krizí a většina 

podnikatelských subjektů bojovala o přeţití. To bylo příčinou, proč začaly firmy hledat cesty 

ke zvýšení efektivnosti. Personální práce se stala hlavním předmětem, pomocí kterého chtěly 

firmy dosáhnout změn. Předpokládaly, ţe nejefektivněji budou řídit lidské zdroje především 

pomocí úzké interakce mezi personálním oddělením a liniovým manaţerem. 

 Dle Armstronga je řízení lidských zdrojů (zkráceně označované ŘLZ podle anglického 

originálu HRM, tj. human resources management) definováno: „jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají - lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“ [1]  

Řízení lidských zdrojů tedy zdůrazňuje lidi jako hlavní zdroj úspěchu organizace, který je 

potřeba kvalitně a efektivně řídit. Na rozdíl od tradiční personalistiky (personální řízení, které 

je chápáno spíše jako personální administrativa v rámci zákonných předpisů) je řízení 

lidských zdrojů manaţerským přístupem, od kterého můţeme očekávat, ţe přispěje k dosaţení 

cílů a konkurenční výhody organizace především díky strategickým rozmísťováním schopné 

a  loajální pracovní síly. [19]  

Řízení lidských zdrojů jsou dle Iana Brookse [10] průběţně koordinované a strategicky 

zaměřené firemní činnosti, které slouţí k získávání a udrţení zaměstnanců a vytvoření 

podmínek pro to, aby zaměstnanci podávali co nejvyšší a nejlepší výkon a přispívali 

k dosaţení provozních i rozvojových podnikových cílů. Opomíjet by se neměla ani prosperita 

zaměstnanců, odborný růst nebo osobní rozvoj.  

V současných firmách narůstá význam řízení a rozvoje lidských zdrojů především kvůli 

zvyšující se proměnlivosti, konkurence, komplexnosti a nejistotou podnikatelského prostředí 

firem. To vede k nárůstu rozmanitosti, sloţitosti a náročnosti pracovních úkolů zaměstnanců 

a  manaţerů. A právě proto je nezbytné, aby si manaţeři (vedle základních manaţerských 
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znalostí týkajících se vedení lidí, účinné komunikace) prohloubili také znalost metod 

a  postupů uplatňovaných při řízení a rozvoji lidských zdrojů. [10]  

2.2 Základní pojmy 

S problematikou řízení lidských zdrojů a při čtení různých knih či článků, jsou spojeny 

i  pojmy lidské zdroje, lidský kapitál, tvrdá a měkká podoba ŘLZ. Pro porozumění textu 

budou tyto důleţité pojmy vysvětleny. 

Lidské zdroje 

Lidské zdroje jsou velice důleţitým zdrojem kaţdé organizace, protoţe v případě,  

ţe organizace zaměstnává schopné a motivované lidi, můţe se odlišovat od konkurence. 

Schopní a motivovaní lidé jsou totiţ předpokladem úspěchu kaţdé organizace a představují 

tak nejcennější zdroj a největší bohatství organizace a zajišťují trvalou konkurenční výhodu 

organizace. [40]  

Lidský kapitál 

Lidský kapitál pak dle Armstronga [1] představuje všechny lidské, ať uţ vrozené či získané, 

schopnosti. A právě ty schopnosti a vlastnosti, které jsou cenné a mohou být vhodným 

investováním rozšířeny, tvoří lidský kapitál. 

Tvrdá a měkká podoba ŘLZ 

Řízení lidských zdrojů tedy můţeme povaţovat za filozofii, která nám ukazuje, jak by se 

v  zájmu organizace mělo s pracovníky zacházet a jednat. Tato filosofie můţe být aplikována 

různými způsoby, a tudíţ neexistuje jednotný model, podle kterého by se mohli vedoucí 

pracovníci řídit. Na základě přístupu k řízení lidských zdrojů začal John Storey [34] rozlišovat 

řízení lidských zdrojů na tvrdou a měkkou podobu.  

Měkkou podobu popsal Armstrong [1] ve své knize Řízení lidských zdrojů. Dle něj vychází 

z tzv. školy lidských vztahů. Důraz klade především na komunikaci, motivaci a vedení. Tato 

podoba povaţuje pracovníky za vysoce ceněná aktiva organizace a zdroj konkurenční výhody 

plynoucí z jejich oddanosti a angaţovanosti, jejich adaptability a vysoké kvality. Zaměstnance 

přijímají jako rovnocenné partnery, kterým se důvěřuje a jsou jim vytvářeny optimální 

pracovní podmínky pro kvalifikovanou práci a také je jim vytvářen prostor k seberealizaci. 

Manaţer je spíše koučem neţ vedoucím autoritativním pracovníkem. Hojně je vyuţívána 

týmová práce. 
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Tvrdá podoba dle Armstronga [1] zdůrazňuje, ţe jsou lidé významnými zdroji, jejichţ 

prostřednictvím můţee organizace získat konkurenční výhodu. A proto je důleţité, aby byly 

tyto zdroje získávány, rozvíjeny a rozmísťovány tak, aby z toho organizace měla prospěch.  

V centru pozornosti jsou tak stejně jako u ostatních ekonomických faktorů kvantitativní, 

praktické a podnikatelsky strategické stránky řízení lidských zdrojů. Sklony k takovému 

přístupu mají především vedoucí pracovníci a manaţeři, kteří jsou orientovaní více na cíle  

a na konkrétní výsledky, neţ na potřeby a zájmy lidí samotných.  

2.3 Činnosti a cíle řízení lidských zdrojů 

Aby byl naplněn úkol řízení lidských zdrojů, slouţí k tomu činnosti řízení lidských zdrojů. 

Ty  umoţňují organizaci efektivně získávat, rozvíjet a vyuţívat odpovídající počet 

motivovaných a schopných lidí a za jejich pomoci tak dosáhnout strategických cílů 

organizace. Tyto činnosti rodělili Armstrong a Taylor [2] do dvou základních skupin a to na: 

strategické (transformační) činnosti - zaměřují se na dosahování strategických cílů 

a  realizaci strategií lidských zdrojů v souladu se základní strategií organizace; 

transakční činnosti - týkají se nejdůleţitější oblasti personálních sluţeb a to zajišťování 

lidských zdrojů, jejich vzdělávání a rozvoj, vztahy mezi zaměstnanci, odměňování, apod.  

 

Personalista působící na strategické úrovni by se měl dle Armstronga a Taylora [2] 

především: 

 podílet na uskutečňování perspektivních strategií lidských zdrojů a to hlavně těm, které 

podporují dosahování strategických cílů, které si organizace vytyčila, a těm, které vyhovují 

potřebám organizace (je tedy nezbytně nutné být si vědom potřeb a okolností podnikání, být 

obeznámen se zákazníky organizace, její konkurencí a dalších problémů, se kterými se 

organizace potýká); 

 spolupracovat s manaţery a být jim podporou při hledání a implementaci jednotlivých strategií 

a politik organizace; 

 podporovat dosahování strategických cílů - především díky navrhování ideálního vyuţití 

lidských zdrojů - je důleţité manaţerům dokázat konkrétní přínosy, kterých můţe být 

dosaţeno díky talentovaným zaměstnancům s potenciálem. 

Jedná-li se o personalisty na transakční úrovni, hovoříme o personalistech působících jako 

asistenti, poradci či referenti. Jejich hlavním úkolem je poskytovat základní personální sluţby 

jako je vzdělávání a získávání dalších kvalitních a talentovaných zaměstnanců. Role 
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transakčních personalistů není primárně strategická, nicméně mají moţnost podílet se na 

tvorbě a uskutečňování strategie lidských zdrojů.  

Shrneme-li si tedy celou tuto kapitolu týkající se řízení lidských zdrojů, dojdeme k závěru, 

ţe  činnosti spojené s řízením lidských zdrojů mají několik cílů, kterých pomocí nich 

organizace dosahuje. Někteří autoři jako například Bláha [6] tvrdí, ţe cílem je především 

zajištění potřebného počtu, očekávaného chování a očekávaných schopností. Armstrong [1] 

naopak tvrdí, ţe je cílem především dosaţení vysoké oddanosti, flexibility, kvality 

a  strategického souladu.  

V knize The Oxford handbook of human resource management autorů Boaxalla, Purcella 

a  Wrighta se dočteme, ţe "posláním řízení lidských zdrojů je podporovat životaschopnost 

podniku prostřednictvím nákladově efektivního a společensky přijatelného systému řízení 

pracovní síly“. [7]  
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3 OSOBNOST MANAŽERA 

V této kapitole bude popsána osobnost manaţera – jeho vlastnosti, schopnosti, dovednosti, 

postoje, předpoklady, kompetence a význam pro řízení lidských zdrojů. Dále pak bude v této 

kapitole věnována pozornost způsobům vedení lidí, problematice komunikace, motivaci 

a  řešení konfliktů na pracovišti.   

3.1 Osobnost a funkce manažera v organizaci 

Slovo osobnost je odvozeno od slova persona (maska) antických herců. V běţné řeči 

označoval tento pojem roli, kterou maska představovala, její charakter, sociální postavení 

či  vlastnosti, které k němu dopomohly. Pojem osobnost bývá v psychologii definován různě, 

vţdy záleţí na osobním modelu, který se skrývá v pozadí definice a jakými metodami je 

osobnost zkoumána. Voříšek a Vysekalová [42] definují osobnost jako celek duševního ţivota 

člověka. Ať uţ si přečteme jakékoli definice tohoto pojmu, stručným shrnutím můţe být, 

ţe  osobnost představuje souhrn, propojení temperamentu, schopností, charakteru 

a  konstitučních vlastností člověka a nejvýznamnějším znakem osobnosti je její jedinečnost, 

odlišnost od všech jiných osobností a výlučnost.  

Abychom byli v práci úspěšní, je potřeba chápat, proč se chování lidí v tak sloţitém 

a  v dnešní době rychle se měnícím prostředí organizací navzájem někdy aţ abnormálně liší. 

V pracovním ţivotě je proto velmi důleţité znát osobnost lidí, se kterými pracujeme, 

a  především tu svojí. Pokud budeme znát osobnost svých spolupracovníků nebo nadřízených, 

budeme schopni pochopit jejich jednání a do jisté míry i předvídat, jak se v určité situaci 

zachovají. [13]  

Funkce manažera v organizaci (základní kompetence manažera) 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 1.2, manaţerem je vedoucí pracovník, který je zodpovědný 

za  plnění určitých úkolů. Jaké má však tento pracovník funkce, pravomoci? K čemu je 

v organizaci potřeba člověka na pozici manaţera? A je ho vůbec potřeba? Odpověď je celkem 

jednoduchá: ano, je.  

Manaţer je v dnešní době viděn v očích veřejnosti i v odborných kruzích jako člověk, 

kterému lze přičíst úspěchy či neúspěchy organizace. Vzhledem ke globalizaci, zrychlování 

tempa změn a náročnosti lze předpokládat, ţe úloha manaţerů do pozadí neustoupí, 

ba  naopak, bude ještě více posílena.  
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Jaké jsou tedy základní kompetence manaţera ve společnosti? Co se tohoto tématu týče, je 

celkem zřejmé, ţe názory se budou u různých autorů mírně lišit. Nicméně v základu 

se  shodují, ţe jde primárně o souhru dvou dimenzí, které Veber [39] definuje následovně: 

 odbornost (odborné znalosti získané především vzděláním a zkušenostmi z praktických 

situací); 

 chování (vystupování manaţera v organizaci i mimo ni). 

Manaţerské kompetence pak můţeme dle Brabence [8] rozdělit dle různých hledisek:  

 obecně uplatitelné (kompetence správně si řídit čas, rozhodovat se, řídit porady); 

 významné na jednotlivých úrovních managementu (např. pro střední management to můţe být 

schopnost motivace kolegů či vedení týmu a pro top management to bude schopnost 

marketingového či strategického myšlení); 

 v organizacích s různými obory činnosti - např. schopnost projektového řízení. 

Při studiu odborné literatury a při osobní konzultaci s manaţerem narazila autorka práce na 

jeden problém – na způsob pochopení slova „kompetence“. Kompetence můţe být vnímána 

jako jistá práva a povolení provádět úkoly či činnosti, které mu byly přiřazeny (zařizovat 

schůzky, rozhodovat, řídit, atd., nebo můţe být vnímána jako jistá odbornost, kterou manaţer 

má. Odbornost, díky které právě ony úkoly či činnosti můţe provádět. Oba pohledy na danou 

problematiku jsou dle názoru autorky správné a ve své podstatě se slovo kompetence můţe 

brát jako průnik těchto dvou různých výkladů tohoto slova. Vlastní definice autorky práce 

pojmu „kompetence manaţera“ by zněla takto: „Kompetence manaţera je schopnost na 

základě vzdělání a zkušeností provádět činnosti a úkoly, které mu byly přiděleny. Jedná 

se  o  průnik dvou dimenzí a to odbornosti (čili kvalifikace) a pověřenosti.“  

Jsou to právě kompetence, které odhalují rozdíly mezi průměrnými a vynikajícími manaţery. 

Ačkoli bylo (a stále zatím je) podnikání výrazně spojeno především s technologiemi 

a  pokrokem všeobecně, dostává se do popředí jako klíčový zdroj konkurenční výhody stále 

více člověk - ať uţ pracovník nebo manaţer. 

3.2 Vlastnosti manažera 

V této podkapitole se autorka práce se autorka práce zaměří na samotnou analýzu osobnosti 

manaţera a kde jinde začít neţ u typu osobnosti. Typ osobnosti značně rozhoduje o chování 

a  přístupu manaţera k práci a o tom, jak bude vycházet se svými kolegy a podřízenými. 

Hippokrates (lékař starověkého Řecka, pokládán za otce lékařství) vycházel ze své představy 
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o tělesných šťávách a rozdělil lidi do čtyř základních skupin a to: sangvinik, melancholik, 

flegmatik a cholerik.  

 sangvinik - druţný, aktivní, optimistický, přátelský, 

 melancholik - depresivní, smutný, ustrašený, 

 flegmatik - líný, apatický, nic ho nebaví, o nic nejeví zájem, nerad rozhoduje, 

 cholerik - agresivní, výbušný, snadno se rozzlobí a vytočí. [15] 

 

Obrázek 4 - Typologie osobnosti 

Zdroj:[19] 

 

Jak uvádí Cakirpaloglu [12], pouţívá se toto dělení jiţ přes 2000 let a slouţí jako základ pro 

další analýzu osobnosti, nelze samozřejmě tvrdit, ţe typy osobnosti jsou pouze čtyři, 
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v  průběhu času vznikaly nové pokusy o stanovení typologie člověka. Za zmínku stojí 

například William Sheldon, který tvrdil, ţe buňka není pouze biologickou entitou, ale také 

základem psychiky. Ze seznamu 650 lidských vlastností vybral padesát z nich a díky pouţití 

korelačního výpočtu získal tři typy temperamentu - cerebrotonický, somatotonický 

a  vicerotonický typ. 

 cerebrotonický - bojácný, zdrţenlivý, samotářský typ, 

 somatotonický - vyšší míra agresivity, odvaha, soutěţivost, dobrodruţnost, 

 viscerotonický - vyrovnaný, tolerantní, společenský, pohodlný, kooperativní, hédonistický 

(poţitkářský). [12] 

Nejnovější typologií je však typologie Carla Gustava Junga, který se zaměřil na sklony 

k  myšlení a cítění a na psychologické preference extraverze a introverze. Z toho pak vychází 

čtyři základní typy osobností - společenský, kreativní, koncepční a praktický typ. [15] 

 

Obrázek 5 - Typologie osobností podle Carla Gustava Junga 

Zdroj: [15] 

Tyto typy byly popsány Dědinou a Odcházelem [15], kteří je vysvětlují takto: 

 společenský - jedinec druţný a společenský, zajímá se o druhé, jejich potřeby a pohnutky, má 

rád jednoznačná vyjádření a rád nastavuje pravidla chování, 

 kreativní - upřímný, rád si stanovuje vysoké cíle, nerad se podřizuje hierarchii, pravidlům, 

upřednostňuje otevřenou komunikaci a flexibilitu, 

 koncepční - jedinec tvořivý, je schopná domýšlet dopady různých alternativ, má rád 

matematické modely a dokáţe vzbudit v ostatních nadšení, 

 praktický - stojí nohama na zemi, je neosobní, přesný, má rád fakta a jednoznačnost, je 

orientován primárně na výkon. 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly, typ osobnosti značně rozhoduje o chování 

a  přístupu manaţera k práci a je díky němu ovlivněn i vztah k jeho kolegům a podřízeným. 

Autorka práce si myslí, ţe se typ osobnosti nedá okamţitě změnit o 180° (z cholerika se jen 

tak nestanete flegmatikem), ale člověk pracující na pozici manaţera by měl alespoň své 
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negativní vlastnosti bránící k bezproblémovému výkonu práce potlačit. Z osobní zkušenosti 

ví, ţe pracovat pod vedením cholerika pro podřízené znamená akorát stres, špatné výsledky 

a  především nechuť chodit do práce. Jestliţe je hlavním znakem manaţera-flegmatika 

lhostejnost, je zřejmé, ţe ani takový manaţer není tím ideálním typem pro vedení lidí. Nelze 

tedy pro jednoslovné vyjádření osobnostního typu manaţera pouţít pouze jeden jediný typ, 

ideální manaţer by v sobě měl mít kousek (samozřejmě jen ten nejlepší) od kaţdého. Při 

pohledu na věc z druhé strany - jaké vlastnosti by tedy měl správný a úspěšný manaţer mít? 

Jakýsi prototyp úspěšného manaţera by vypadal zřejmě nějak takto: byl by vzorem pro 

ostatní, soustavně se vzdělával, znal by dobře sebe sama, byl by otevřený změnám, dokázal 

by posoudit současný stav věcí, k čemuţ se váţe i další pozitivní vlastnost - dokázal by jasně 

formulovat vizi. Myslí stále pozitivně, dokáţe nadchnout a motivovat sebe i ostatní, je lidský, 

umí uznat svou chybu. Která z těchto vlastností je nejdůleţitější se zřejmě nedá určit a záleţí 

pouze na osobním postoji a úhlu pohledu. Pokud by však měla vybrat autorka práce sama za 

sebe, povaţuje za nejdůleţitější vlastnosti u manaţera schopnost uznat svou vlastní chybu, 

myslet pozitivně a dokázat nadchnout pro práci sebe i ostatní. 

Velice nadšená byla autorka práce z knihy Franka Arnolda s názvem Management – učíme 

se  od těch nejlepších [3]. Pomocí praktických příkladů chování různých osobností z jakékoli 

oblasti (např. Bill Gates, Albert Einstein, Winston Churchill, Peter F. Drucker, Jamie Oliver, 

apod.) se snaţí přiblíţit, jak by se měli vedoucí pracovníci v určitých situacích chovat.  

Využití silných stránek – jak vyuţít své silné stránky? Je třeba si především naleznout 

nějaký vzorec v dřívějších výkonech a úspěších. Zjistit, co se dařilo relativně snadno a na co 

jsme se museli soustředit, v čem jsme dosáhli lepších výsledků neţ ostatní. Dále je dle 

Arnolda [3] nezbytné neustále na svých silných stránkách pracovat a neustále se zlepšovat 

v těch oblastech, ve kterých jiţ dobří jsme 

Získání důvěry – při práci manaţera je důvěra velice důleţitou součástí jeho práce, ať uţ 

se  jedná o důvěru ke svým podřízeným nebo o důvěru podřízených k němu. Ačkoli převládá 

mezi lidmi názor, ţe důvěra nevzniká sama od sebe a tvoří se pomalu, je tento názor mylný. 

Manaţer si však musí uvědomit nejdůleţitější věc a to, ţe aby mu mohli důvěřovat ostatní, 

musí prvně důvěřovat on jim. Být upřímný, důvěryhodný, férový, diskrétní, naslouchat, 

předvídat a dodrţovat sliby. Zadat cíle a nechat zaměstnancům cestu k jejich dosaţení 

otevřenou, sníţit počet kontrol (ne však úplně), dát jim větší prostor. Chce-li manaţer, 

aby  získal důvěru co nejrychleji, měl by jít dle Arnolda [3] ve všech ohledech aţ na samé 
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hranice. Ačkoli je zde riziko, ţe to nevyjde, platí pravidlo: čím větší moţné škody, tím větší 

vklad do důvěry. 

Podporování lidí a jejich rozvoj – podpora zaměstnanců v organizaci znamená, ţe mají 

šanci se sami rozvíjet. Zvyšovat výkonnost, zlepšovat silné stránky a ty slabé potlačovat do té 

míry, aby nebyly překáţou při rozvoji silných stránek a umoţnit zaměstnanci osobní růst. 

Z pohledu organizace je potřeba právě toto vše v lidech nechat klíčit a podporovat a vyuţít 

k tomu můţe několika různých způsobů. Říká se, ţe lidé rostou spolu s úkoly, proto je 

stěţejním faktorem při podpoře lidí delegace úkolů. Manaţer by tak svým podřízeným měl 

zadávat úkoly větší a náročnější neţ ty dosavadní a měly by být výzvou. Je však potřeba také 

stanovit hranici, kdy je úkol zaměřen na podporu růstu zaměstnanců a kdy jde jiţ o úkol, který 

není pracovník schopen splnit a propadne beznaději a stresu. K tomu se váţe ono zaměření na 

stávající silné stránky a přednosti pracovníků – je-li manaţer schopen vycítit silné stránky 

svých podřízených nebo je jiţ zná, je pak schopen zadávat jim takové sloţitější a náročnější 

úkoly, o kterých ví, ţe na ně mají potenciál. [3]  

3.3 Styly vedení 

Styl vedení popisuje způsob jednání manaţera ke skupině a jejím jednotlivým členům, které 

vede. Styl vedení je určen několika faktory - jak moc (a zda-li vůbec) se mohou členové 

skupiny podílet na rozhodování a do jaké míry jsou připraveni přijmout odpovědnost, která je 

s rozhodovací pravomocí spjata. Spory o tom, který styl vedení je správný a který ne, jsou 

staré asi tak jako vedení lidí samotné.  

Nejčastěji jsou pouţívány tři hlavní styly vedení: 

 autoritativní styl, 

 demokratický styl, 

 laissez-faire. 
 

Autoritativní styl má dle Laufera [25] původ v latinském slově auctoritas, coţ v překladu 

znamená "respekt, váţnost". Pokud bychom vysvětlování tohoto stylu v této části skončili 

a  vycházeli pouze z původu slova, který popisuje pouze pozitivní vlastnosti, mohlo by 

se  zdát, ţe tento styl vedení je pozitivní. V dnešní době je však tento pojem pouţíván 

v  negativním slova smyslu. Označuje diktátorské chování vedoucího pracovníka, který 

vyţaduje bezvýhradnou poslušnost, nezájem o názor podřízených a zaměření veškeré moci 

do  vlastních rukou.  
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Štrach [36] doplňuje definici autoritativního stylu o pohled komunikace. V případě 

uplatňování autoritativního vedení lidí neprobíhá obousměrná komunikace, pouze 

komunikace shora dolů. Nedochází zde k zapojování pracovníků do řízení firmy. Velkou 

nevýhodou je potlačování individuální motivace a iniciativy, výhodou je však dosaţení 

pravidelného a vysokého výkonu pracovníků.  

V rámci demokratického stylu se vedoucí vzdává značné části své autority, nicméně 

konečná rozhodnutí stále závisí pouze na něm. Komunikace jiţ dle Bláhy [6] probíhá v obou 

směrech a práce je přiřazována na základě rozhodování skupiny, kterého se účastní všichni 

pracovníci. Nevýhodou je časová ztráta vyplývající z demokratického rozhodování, výhodou 

pak osobní zaujetí pracovníků, například právě při rozhodování.  

Styl laissez-faire (nech být, volný průběh) se vyznačuje přenecháním autority vedoucího 

skupině. Skupina si sama řeší rozdělení práce a veškerá rozhodnutí jsou pouze v jejích rukou. 

Komunikace probíhá převáţně pouze mezi jednotlivými členy skupiny. Nevýhodou můţe být 

bezcílné tápání skupiny v případě, kdyţ je vedoucí potřeba, výhodou pak volnost pracovníků, 

aniţ by jim do toho někdo mluvil. [36]  

Tento styl nalezneme především ve firmách, kde manaţer usuzuje, ţe jeho podřízení, členové 

skupiny, pracují dobře sami od sebe a nepotřebují nad sebou ruku vedení. Jak uvádí Cejthamr 

a Dědina [11], manaţer vědomě přenáší rozhodovací pravomoci na členy týmu a dává jim tím 

svobodu jednání a nezasahuje do něj. Pokud je však potřeba, je připraven pomoci. Manaţer 

se  sám moc o dění ve skupině nezajímá, drţí se stranou a nechce být do práce zatahován. 

Dalo by se říci, ţe se jedná spíše o styl ne-vedení lidí. Pokud se na to podíváme z pohledu 

managementu firmy – proč mít ve firmě manaţera, který v podstatě nic neřídí, nic nedělá, 

o  ničem nerozhoduje a pouze stojí stranou a čeká, co se stane. Otázkou je – je v tom případě 

potřeba takový člověk ve firmě nebo je to jen plýtvání penězi např. na jeho mzdu? 

3.4 Vztah manažera s podřízenými 

K problematice vztahu manaţera s podřízenými pracovníky lze vymezit hned několik 

stanovisek. Vybrány byly autorkou práce ty nejdůleţitější a rozhodující a to: 

 autorita manaţera, 

 komunikace s podřízenými, 

 kritika podřízených, 

 motivace podřízených. 
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3.4.1 Autorita manažera 

Autorita je u manaţera základním předpokladem pro vedení spolupracovníků. Je totiţ 

spolupracovníky vnímána jako určitá váţnost a vlivnost, která je dána buď podobou formální 

či neformální. 

Neformální autorita vychází dle Dědiny a Odcházela [15] z vlastností manaţera a jeho 

osobnosti, vyplývá totiţ z uznání jeho schopností a jednání s podřízenými. Pokud se k nim 

chová uctivě a přátelsky a na druhé straně dokáţe jasně vymezit hranice, má téměř vyhráno 

a  můţe si být jistý, ţe s největší pravděpodobností ho budou podřízení pracovníci uctívat 

právě pro jeho způsob jednání.  

Formální autorita je pak dána postavením manaţera v organizační struktuře (hierarchii), 

pravomocí, přidělením působnosti a odpovědnosti. Formální autorita se spíše podobá řízení 

spolupracovníků, kdeţto neformální autorita vedení lidí. [15] 

Pro posilování autority (především té neformální) doporučují Cejthamr a Dědina [11]:  

 jít příkladem a mít příkladnou pracovní morálku, 

 vytvářet, rozvíjet a udrţovat partnerský vztah k podřízeným, 

 pečovat o odbornou kvalifikaci a neustále se vzdělávat, 

 udrţovat ke všem podřízeným stejný vztah (nefavorizovat vybrané pracovníky), 

 být důsledný a spravedlivý. 

3.4.2 Komunikace s podřízenými 

Má-li manaţer upevňovat spolupráci na základě vzájemného porozumění, je nesmírně 

důleţitá především komunikace ať uţ s podřízenými či nadřízenými. Jak sama Pauknerová 

[32] uvádí, komunikace je základem úspěchu a slouţí k vysvětlení nejasností, překonání 

rozporů v názorech a postojích, zadávání úkolů, atd. Úroveň informovanosti je v rámci 

podniku závislá především na činnosti vedoucích pracovníků a na jejich přístupu k vedení 

lidí. Nemá-li manaţer zájem o komunikaci se svým týmem a vše řeší sám (viz. kapitola Styly 

vedení – autoritativní styl) a závaţnost komunikace podceňuje, můţe dojít k nedorozumění, 

zhoršení pracovních podmínek a ve finále i k neplnění cílů a úkolů. 

Při komunikaci je dle Mikuláštíka [28] nejdůleţitější dodrţovat určitá pravidla, například: 

 neustále udrţovat osobní kontakt podřízeného s nadřízeným, 

 být schopen uznat případné chyby, 

 komunikovat otevřeně, 
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 nebýt skeptický a zvaţovat i jiné názory a stanoviska. 

Pokud bychom se bavili pouze o zadávání úkolů, je důleţité: 

 zadávat úkoly jasně a srozumitelně, 

 zadávat pouze niţší počet úkolů najednou, 

 ujistit se, zda došlo ke správnému pochopení daného úkolu, 

 určit termín splnění úkolu. [28] 

3.4.3 Kritika podřízených 

Kritizování je situace, do které se nerad pracovník dostane a to jak z pohledu kritizovaného 

tak kritizujícího. S kritikou má většina lidí spojeny nepříjemné pocity, které však zpravidla 

pramení z nesprávného provádění. Způsob vyjádření negativního hodnocení pracovníka je 

totiţ ve většině případů horší neţ samotný jeho obsah. 

Aby byla kritika konstruktivní (tzn., aby bylo hodnocení pracovních výsledků a chování 

zaměstnance bylo neosobní), je třeba hodnotit zaměstnance z pohledu potřeb a poţadavků 

organizace a zaměřit se pouze na výkony nebo chování v konkrétních situacích nebo 

případech. Ty je pak potřeba porovnat s výkonovými standardy či poţadavky podniku nebo 

s  předpisy, které byly porušeny.  

Cílem kritiky není sníţit motivaci, sebevědomí či dokonce loajalitu zaměstnance, ale 

dosáhnout změny pracovního chování. Aby byla kritika účinná, je dle Urbana [37] nutné 

dodrţovat určitá pravidla: 

 podat ji způsobem, aby nevyvolávala nadměrně negativní emoce/reakce, 

 je třeba, aby ji zaměstnanec akceptoval, 

 je třeba mít důkazy a pokud moţno znát i příčiny kritizované skutečnosti, 

 kritizovat pouze přímo podřízené a to mezi čtyřma očima, ne prostřednictvím telefonu či e-

mailu, 

 kritiku zahájit úvodním rozhovorem, zeptat se kritizovaného na názor a poté teprve začít s 

kritikou, aby nedošlo k přímému odmítnutí. 

3.4.4 Motivace podřízených 

Mezi jeden z důleţitých úkolů manaţera v organizaci je kromě řízení a vedení lidí také 

motivace podřízených pracovníků. Při motivaci má manaţer několik důleţitých povinností, 

mezi které patří například podpora při dalším rozvíjení kompetencí jednotlivých pracovníků 

v  týmu, nacházení cílů, jejichţ dosahování je atraktivní pro obě strany, péče o optimální 

pracovní podmínky, posilování sebedůvěry a vytváření prostoru pro jednání. Jak uvádí 
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Niermayer [31], vedoucí pracovník tedy nemá pouze odpovědnost za odhadnutí a vytvoření 

vhodné motivace svých spolupracovníků, ale také za její udrţování a podporu. 

Nemělo by se však zapomínat na motivaci podřízených prostřednictvím "obyčejných" 

pochval za dobře odvedenou práci. Lidé mají potřebu být chváleni, ať uţ mluvíme 

o  pracovním nebo soukromém ţivotě. Správný manaţer dle mého názoru není nikdy natolik 

zaneprázdněn, aby si nenašel pár minut k ocenění výsledků, kterých bylo jeho zaměstnanci 

dosaţeno. Odměnou za to mu můţe být nejen zvýšení schopnosti, morálky a dobré nálady 

ve  skupině, ale také i větší důvěra a vyšší ochota mu vyjít v mimořádných situacích vstříc. 

Dnešní doba je však natolik uspěchaná, ţe si málokterý manaţer najde čas na ocenění práce 

svých pracovníků a tak se řídí heslem "jestliţe nekritizuji, tak chválím". V takové situaci 

si  pak nemohou být podřízení nikdy jisti, zda úkol splnili správně a je-li manaţer spokojen 

a  jejich nejistota se pak odráţí i v odvedené práci.  

3.4.5 Manažer muž vs. manažer žena 

Podíváme-li se do pravěku, existovala jiţ v té době jistá nepsaná dohoda mezi muţi a ţenami 

jistá dělba práce i o pozici ve společnosti. Během psaní historie se však tato dohoda postupně 

měnila společně s pozicí ţen ve společnosti. Mikuláštík [30] se zaměřil na rovnocennost mezi 

ţenami a muţi a sám naznal, ţe v současné době sice ţeny stále nemají rovnocenné postavení 

s muţi, avšak emancipace ţen stále roste (samozřejmě existují velké rozdíly způsobené 

kulturou). Některé ţeny mají stále nízké sebevědomí a sebedůvěru, avšak pokud by byla 

jejich sebedůvěra na úrovni srovnatelné s muţskou, dovedly by lépe vyuţívat svých silných 

stránek a působit na své okolí. 

V dnešní době je zaměstnána velká většina ţen. Ačkoli uţ není vzdělání pouze prioritou muţů 

a ţeny se jim tak svými schopnostmi a vědomostmi vyrovnaly, stále můţeme vidět, ţe ţeny 

nedosahují takového postavení v manaţerských funkcích jako muţi. A pokud ano, jejich 

mzda je stále niţší neţ mzda muţů. Otázka zní - proč? Především proto, ţe zaměstnavatel 

v  ţeně vidí jistá znevýhodnění a to především moţné očekávání mateřství a fakt, ţe je více 

orientovaná na rodinu (z toho plyne častá absence kvůli péči o dítě). [30] 

Šnýdrová [35] ve své knize uvádí tabulku stereotypů vlastností a chování muţe a ţeny: 
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Obrázek 6 - Tradiční stereotypy chování a vlastností muţe a ţeny 

Zdroj [35] 

Případy rozdílů mezi muţi a ţenami v chování uvádí i Dytrt [20] ve své knize Ţeny a 

management následovně: 

 komunikace - ţeny jsou komunikativnější, vnímají citlivěji řeč těla a naslouchají trpělivěji neţ 

muţi; je pro ně způsobem, jak tvořit a udrţovat vztahy; komunikace je pro ně osobní; dokáţí 

si uvědomit, proč začíná komunikace váznout, a dovedou odhalit potíţe, které to zapříčinily; 

muţi však povaţují komunikaci jako abstraktní a pouţívají ji pouze k řešení problémů a 

udrţení dominance; 

 reakce - ţeny reagují na zklamání emočními reakcemi, pocity a snahou pochopit příčiny 

zklamání; jsou více empatické neţ muţi a mají tak snahu vcítit se do dané situace i z pohledu 

ostatních; muţi naopak na zklamání reagují ve většině případů obviňováním; 

 reakce na stres - ţeny na stres reagují spíše depresivně (cítí se, ţe je všichni přetěţují, ţe jsou 

slabé a ţe je jim do pláče); muţi spíše agresivně (jsou hyperaktivní, coţ nemusí být účelné); 

objevují se však názory, ţe z pohledu biologie jsou ţeny stresu odolnější (pohlédneme-li na 

ţeny jako na rodičky a matky); 

 pochyby - pokud má o sobě ţena pochyby, snaţí se je vyjádřit s určitou mírou exhibicionismu 

a asertivitou, muţi si pochyby o sobě samých nepřiznávají a snaţí se posílit svou pozici 

asertivním chováním.  

Další výhodou u ţeny v manaţerské roli pociťuje autorka práce i fakt, ţe se v ţeně probouzí 

její přirozená role matky a je tak svou firmu schopna vnímat jako vlastní rodinu, coţ můţe 

přinášet pozitiva ve větší efektivitě řízení týmu či v obchodních aktivitách. 

Evropská unie zvaţovala zavedení kvót pro ţeny, které měly určovat přesný počet ţen 

na  funkčně vyšších pozicích. V Norsku vešla v platnost v roce 2003 novela Zákona 
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o  společnostech z roku, která zavedla povinné kvóty na zastoupení ţen ve správních radách 

akciových společností.  

§6-11a Požadavek na zastoupení obou pohlaví ve správní radě.  

(1) Ve správních radách veřejně obchodovaných společností by měla být obě pohlaví 

zastoupena následovně: 

1. Tam, kde jsou dva či tři členové správní rady, by měla být zastoupena obě pohlaví. 

2. Tam, kde jsou čtyři či pět členů správní rady, by mělo být každé pohlaví zastoupeno alespoň 

dvěma členy. 

3. Tam, kde je šest až osm členů správní rady, by mělo být každé pohlaví zastoupeno alespoň 

třemi členy. [20]  

Novela se týkala pouze veřejně obchodovatelných akciových společností (v r. 2014 cca 1 200 

společností), coţ je téměř bezvýznamné číslo v porovnání se soukromými společnostmi, 

kterých bylo v r. 2014 cca 164 000. I tak však nelze podceňovat symbolický význam věci. 

[20] 

Autorka práce však zastává názor, ţe ţeny nepotřebují ţádné kvóty, aby dokázaly, ţe dokáţí 

být skvělými manaţerkami a vedoucími. Navíc kaţdé zavedené kvóty brzdí ekonomiku 

a  rozvoj podniků, coţ by se zřejmě týkalo i tohoto případu. Představa výběrových řízení nebo 

inzerátů, ve kterých by stálo „podmínky: dosaţené VŠ vzdělání, práce na PC, pohlaví: ţena“ 

atd. je celkem směšná. Názor autorky na tuto věc je takový: má-li ţena předpoklady být 

lepším vůdcem neţ muţ, nepotřebuje k tomu ţádné kvóty.  

Jak je z této kapitoly zřejmé, i ţeny v sobě dokáţí najít osobnost vhodnou k vedení lidí. 

V dnešní době nalezneme i ve vedoucích pozicích mnoho ţen a čím dál více ţen se stává 

úspěšnými, lze tedy konstatovat, ţe ţeny se dostávají na téměř stejnou úroveň jako muţi. 

Stále se v dnešní době setkáme s případy, kdy ţena za stejnou práci dostává méně peněz neţ 

muţ, nicméně dle autorky práce i tato otázka a tento trend bude v budoucnosti zrušen 

a  v pracovním prostředí si budou ţeny a muţi rovni. Obě pohlaví jsou totiţ pro trh práce 

v mnoha perspektivách velkým přínosem. 
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4 FAURECIA INTERIORS PARDUBICE, S.R.O. 

Analýzu osobnosti jednotlivých manaţerů je prováděna ve společnosti Faurecia Interiors 

Pardubice s.r.o. Tato kapitola se zabývá představením společnosti - její zajímavou historií, 

vývojem celosvětovým i vývojem v České republice, předmětem podnikání a přiblíţením 

pardubického závodu. Popsány budou tři typy výrobků, kterými se Faurecia v České republice 

zabývá a to interiéry, autosedačky a výfukové systémy. 

4.1 O společnosti 

Společnost Faurecia má velice bohatou historii. K jejímu pochopení si přiblíţíme dvě 

společnosti, jejichţ fúze dala za vznik Faurecii. 

Bertrand Faure Group 

V roce 1914 otevřel Francouz Bertrand Faure svou první dílnu, která se specializovala na 

výrobu sedadel pro tramvaje a metro v Paříţi. Faureho společnost byla pak známá jako 

Bertrand Faure Group. V roce 1929, patnáct let po zaloţení BFG, získala společnost 

patentovou licenci na efektivní výrobu pruţinových matrací a sedaček pro tramvaje a nově 

i  automobily. Po druhé světové válce poptávka po těchto výrobcích vzrostla. 

ECIA 

Společnost byla zaloţena v roce 1810 bratry Jean Pierre a Frederic Peugeot jako slévárna 

oceli pro výrobu pil v Herimoncourtu ve východní Francii. O několik let později se stala 

aktivní v oblasti výroby nástrojů a otevřela továrny v regionu Montbeliard. Od roku 1850 

přibírala další a další podniky a v roce 1880 začala s moderní automobilovou výrobou. 

V druhé polovině 20. století vstoupila na trh výroby automobilových dílů, který zahrnoval 

sedadla, výfukové systémy a sloupky. V roce 1897 sloučil francouzský výrobce Peugeot 

dceřiné společnosti Peugeot oceli a nástroje a jízdní kola Peugeot a dal tak vzniknout nové 

společnosti ECIA – zařízení a komponenty pro automobilový průmysl. V následujících letech 

společnost ECIA přebrala několik velkých společností a stala se tak lídrem evropského trhu 

pro výfukové systémy, sedačky a části interiéru a exteriéru vozidel ještě před tím, neţ 

se  spojila s BFG a zrodila se tak společnost Faurecia. 

Faurecia 

V prosinci roku 1997 předloţila ECIA holdingu Bertrand Faure nabídku na převzetí. Fúze 

se  uskutečnila a společnost Faurecia byla zaloţena o dva roky později, tedy v roce 1999 
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s počátačním lidským kapitálem o velikosti 32 000 zaměstnanců, obratem více neţ 4 miliardy 

EUR a mezinárodním vlivem, který má silné vazby na významné výrobce automobilů 

především v Německu. V roce 1999 také Faurecia získala americkou společnost AP 

Automotive Systems, čímţ rozšířila své podnikání v oblasti výfukových systémů 

na  severoamerický trh. Další akvizice následovala rok pté převzetím společnosti Sommer 

Allibert – společnosti, která se specializovala na interiéry vozidel. Vzhledem k zavedení 

linkové výroby Sommer Allibert v Německu a Španělsku získala Faurecia významný podíl 

na  evropském trhu, zeména v olbasti výplní dveří, přístrojových desek a akustických 

doplňků.  

V únoru 2010 rozšířila Faurecia svou činnost v oblasti výfukových systémů převzetím 

EMCON Technologies. Dalšími společnostmi, které byly do Skupiny Faurecia začleněny byly 

německá Palstat Deutschland (plastové komponenty exteriéru a interiéru vozidel), v říjnu 

2010 pak Hoerbiger Automotive Systems GmbH (komfortní sedačky) a v listopadu 2010 

Angell Demmel Europe GmbH (inteiérové komponenty). 

Dalším důleţitým krokem byla spolupráce na začátku roku 2011 s dánskou společnosti 

Amminex, který aktivně sniţuje emisi oxidů dusíku z výfukových plynů vznětových motorů 

a  spolupráce se společností Rhodia, díky které je umoţněn vývoj lehkých komponentů pro 

automobilový průmysl. 

Jak je vidět, za 20 let svého fungování se stala jedním z největších globálních hráčů 

a  dodavatelů automobilových dílů. Drţí si vedoucí pozici na automobilovém trhu ve třech 

hlavních předmětech podnikání, kterými jsou: Seating (výroba sedadel), Interior (výroba 

interiérů do automobilů, například palubových desek) a Clean Mobility (výroba výfukových 

systémů). Ruku v ruce spolupracuje Faurecia s výrobci automobilů, aby byla schopna 

podpořit výrobu aut, která jsou pohodlnější, lehčí a díky tomu mají niţší spotřebu paliva a aby 

méně zatěţovala ţivotní prostředí svými emisemi. 
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Obrázek 7 - Faurecia ve světě  

Zdroj: Faurecia  

Postupem času se Faurecia Group stala 6. největším dodavatelem pro automobilový průmysl. 

Součástí celé této skupiny je 330 výrobních závodů vystavených ve 36 zemích světa společně 

s 30 výzkumnými a vývojovými centry. 

Největší zastoupení skupiny Faurecia nalezneme v Evropě, kde sídlí 110 závodů a 13 R&D 

center (výzkumná centra). Celkem je v těchto závodech zaměstnáno přes 55 800 zaměstnanců 

a výroba v Evropě tvoří 51% celkových prodejů skupiny Faurecia. 

Dalším kontinentem, na kterém Faurecia působí, je Severní Amerika - zde nalezneme 

39  závodů a 4 R&D centra, v těch je dohromady zaměstnáno přes 20 100 zaměstnanců. 

Celkem se v těchto závodech vytvoří 28% celkových prodejů. 

Významné zastoupení má Faurecia i v Asii, kde vybudovala 61 závodů a 10 R&D center, 

ve  kterých zaměstnává kolem 16 500 zaměstnanců. Celkem tvoří výroba v Asii 17% 

veškerých prodejů. 

"Zbytek" závodů Faurecia nalezneme v Jiţní Americe, kde se v současné době nachází 

25  závodů a 3 výzkumná centra. Celkem je zde zaměstnáno přes 6 300 zaměstnanců a tyto 

závody produkují 4% všech prodejů skupiny Faurecia. 
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4.2 Faurecia v České republice 

V České republice se nachází v současné době 7 závodů společnosti Faurecia, které celkem 

zaměstnávají přes 4500 zaměstnanců. Tyto závody budou postupně představeny níţe. Nejdéle 

fungujícím závodem je Faurecia Interior Systém Bohemia s.r.o. Mladá Boleslav, který vznikl 

jiţ v roce 1996, naopak nejmladší člen skupiny Faurecia se nachází v Nýřanech u Plzně. 

Tento závod se ke skupině Faurecia přidal teprve nedávno, a to v lednu roku 2013. 

 

Obrázek 8 - Faurecia v České republice  

Zdroj: Faurecia Interiors Pardubice 

Faurecia Exhaust Systems s.r.o., Bakov nad Jizerou 

Výroba v Bakově byla zahájena v lednu 2000 a v současné době zaměstnává cca 550 

zaměstnanců. Zabývá se výrobou výfukových systémů a mezi hlavní zákazníky tohoto závodu 

patří Škoda Auto, VW, KIA, Audi, Mercedes, Opel, Volvo a řada dalších. 

Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., Mladá Boleslav  

Tento závod vznikl jiţ v roce 1996 a zaměřuje se na výrobu přístrojových desek a obloţení 

dveří do automobilů. V současné době vyrýbí především díly pro automobily Škoda, Ford 

Focus, Mercedes A class, Audi A3, Opel Insignia, Citroen DS5 a Alfa Romeo. 

Faurecia Emision Control Technologies s.r.o., Mladá Boleslav/Bezděčín 
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Začátkem roku 2010 se stala firma nejmladším členem skupiny Faurecia v České republice 

(v  současné době je však nejmladším členem Faurecia Plzeň), přestoţe v tomto závodě 

se  vyrábí výfukové soustavy jiţ od roku 2001 (původně pod názvem Arvin Exhaust, poté 

Emcon Technologies). V roce 2013 se však závod přestěhoval do nových prostorů v lokalitě 

Bezděčín - ihned u rychlostní silnice R10 směr Praha-Liberec. V Bezděčíně je závod 

zaměřený na výrobu zadních dílů výfukových sestav. Hlavními zákazníky jsou VW, Škoda, 

Fiat, Fort, Toyota, Dacia, Nissan či Renault. Počet pracovníků se pohyboval kolem 450, nyní 

se však navyšuje na 700 zaměstnanců. Součástí závodu v Bezděčíně je Shared Service IT, 

sériová výroba a vývojové centrum (R&D). 

Faurecia Automotive Czech republic s.r.o., Písek  

Od roku 2006 je součástí obchodní skupiny Emission Control Technologie a zaměřuje se na 

výrobu výfukových systémů pro zákazníky jako je například Škoda, AutoVW Group, Volvo, 

Jaguar a mnoho dalších. V současné době má závod v Písku přes 1 000 zaměstnanců. 

Faurecia Components Písek s.r.o., Písek  

Od roku 2007 se zabývá výrobou kovových konstrukcí autosedaček pro společnost BMW, 

Porsche, Škoda Auto, PSA Group, VW Group a GM Europe. Zároveň v závodě probíhá 

i  montáţ těchto konstrukcí na moderních výrobních linkách a lakování rámů autosedaček. 

V  současné době zaměstnává závod více neţ 450 zaměstnanců. 

Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., Pardubice 

Viz.kapitola 4.3 

Faurecia Plzeň Nýřany u Plzně  

Faurecia Plzeň je nejčerstvějším členem skupiny Faurecia, výroba kompletních autosedaček 

v  reţimu JIS a JIT byla spuštěna v lednu 2013. Hlavními zákazníky závodu jsou BMW 

v  Lipsku a Regensburgu. Závod zaměstnává přes 900 zaměstnanců. 

4.3 Faurecia Interiors Pardubice 

Od 1. 3. 2012 se stal závod v Pardubicích součástí skupiny Faurecia, nicméně historie závodu 

sahá do poloviny 90. let minulého století. Dříve zde sídlila firma Mecaplast CZ, s.r.o., před ní 

ještě firma Neyr Automotive CZ, a.s. Obě tyto firmy se zabývaly výrobou lisovaných dílů 

a  dílů tepelně tvářených se specializací pro automobilový průmysl. Poté, co se stal tento 

závod součástí Faurecia Group, rozšířila se výroba z pouze plastové i na textilní výrobu. Nyní 
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se zde vyrábí díly výlučně pro automobilový průmysl, a to s vyuţitím kombinace dvou 

technologií - vstřikolisy pro plastovou a termoformátovácí lisy pro textilní výrobu. Hlavními 

zákazníky jsou automobily jako TPCA, Škoda, BMW, GM, apod. V současné době závod 

zaměstnává kolem 400 lidí. 

4.4 Předmět podnikání 

Jak jiţ bylo řečeno, skupina Faurecia se zabývá třemi hlavními předměty podnikání, Seating 

(výroba sedadel), Interior (výroba interiérů do automobilů, například palubových desek) 

a  Clean Mobility (výroba výfukových systémů). V pardubickém závodě, jak sám název 

Faurecia Interiors Pardubice vypovídá, je výroba zaměřena na interiéry do automobilů, ať uţ 

textilní či plastové, pro výrobce jako je například Škoda, BMW, TPCA, apod.  

Výrobní technologie, které se v Pardubicích při výrobě textilních a plastových částí pouţívají, 

jsou vstřikování, sváření, zeslabování (při výrobě palubní desky IP upper, do které bude 

později instalován airbag), termoformátování a lisování. 

Nejstěţejnějšími produkty, které se vyrábí na UAP1 (výroba plastových komponentů), jsou 

palubní desky, dveřní panely a středový panel.  

 

Obrázek 9 - Projekt B81 - Dveřní panel pro Citroen DS 5  

Zdroj: Faurecia Interiors Pardubice 

Během následujících dvou let je v plánu nový projekt pro automobilku BMW, která 

se  povaţuje za jednu z prémiových zákazníků Faurecie Pardubice. Jiţ nyní se pracuje na 

vývoji a implementaci programu výroby Center konzolí. Denní objem vyrobených konzolí 

se  odhaduje na 1 600 kusů. Termín realizace projektu je stanoven na duben roku 2019. 
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Obrázek 10 - Projekt BMW – Center konzole  

Zdroj: Faurecia Interiors Pardubice 

Na UAP2 (výroba textilních produktů) patří mezi nejvýznamnější produkty floor carpet –

textilní dno automobilu, dash – akustická výplň dveří či podlahy a víko kufru. V minulém 

roce prošlo toto oddělení bezproblémovým nájezdem projektu B618 - Trunk side trim, kdy 

zákazník (Citroen) zaţádal o navýšení výroby cca o 1 000 carsetů. V roce 2017/2018 čeká 

linky na UAP2 několik nových projektů, coţ sebou přinese výstavbu nových výrobních linek, 

jedná se například o projekt pro nový Ford Transit, pro který se bude vyrábět díl Rear quarter 

panel, či projekt pro nový Citroen DS5 a Peugeot 508, jejichţ výsledkem bude výroba 

produktů Side trim (viz. obrázek níţe). 

 

Obrázek 11 – Projekt Side trim pro Peugeot 508 

Zdroj: Faurecia Interiors Pardubice 

4.5 Organizační struktura 

Společnost má celkem 8 oddělení – finanční oddělení, logistika, personální, ME (údrţba), 

FES (Faurecia Excellence System – postupy, standardy, pokyny, apod.), kvalita a bezpečnost, 

výroba UAP1 (plasty) a UAP2 (textil). Na obrázku níţe je vyobrazena organizační struktura 

společnosti. 
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Obrázek 12 - Organizační struktura společnosti  

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále se pak organizační struktura člení na manaţery středního a liniového managementu – 

konkrétně u výrobních oddělení (UAP1 a UAP2) jsou pod manaţerem supervizoři (střední 

management) a GAP leadeři (vedoucí směn – liniový management, jsou zároveň operátoři 

výroby a zpovídají se supervizorům).  

Další obdobné dělení je součástí logistiky, kdy přímým podřízeným manaţera je vedoucí 

skladu (střední management), který má dále na starosti supervizory logistiky, kteří jsou 

v tomto případě bráni za liniový management, neb pod sebou uţ mají pouze skladníky 

a  operátory logistiky. 

Dále je zde oddělení údrţby (ME oddělení) - to se dělí na údrţbu, nástrojárnu a správu budov. 

Zde je na úrovni liniového managementu vedoucí údrţby a vedoucí nástrojárny. Správa 

budov se na střední či liniový management nedělí, neb jeho součástí jsou pouze dva lidé. 

Poslední oddělení, které je velice specifické, je oddělení IT. To má svého manaţera stejně 

jako ostatní oddělení, nicméně co se IT týče, je pro celou Českou republiku zvolen pouze 

jeden manaţer, tzv. Area IT Manager. Z toho důvodu nebyl ani do organizační struktury 

pardubické Faurecie zahrnut. 
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5 OSOBNOST MANAŽERA VE SPOLEČNOSTI FAURECIA INTERIORS 

PARDUBICE 

S myšlenkou, ţe ideální osobnost manaţera neexistuje a nedá se jednoznačně popsat prototyp 

nejlepšího manaţera všech manaţerů po celém světě, se ztotoţňuje i autorka této diplomové 

práce. A to je na tom to krásné - ţe je kaţdý člověk jiný, má svou vlastní unikátní osobnost. 

Pokud však chce člověk vykonávat funkci manaţera, musí si uvědomit své vlastní silné 

a  slabé stránky a pracovat na nich. Ze silných stránek udělat své přednosti a slabé si připustit, 

vědět o nich a pracovat s nimi. Vytvořit z nich příleţitost k tomu být ještě lepší, udělat z nich 

vlastní "konkurenční výhodu" vůči ostatním manaţerům. 

A právě s tímto chtěla autorka práce pracovat - pomoci jednotlivým manaţerům společnosti 

Faurecia najít jejich silné a slabé stránky, vyuţít své teoretické znalosti a navrhnout jim jistá 

doporučení, díky kterým by se mohli stát ještě lepšími manaţery, neţ jsou nyní. 

Snaţila se zjistit vlivy, které na manaţerovu osobnost působí, na jeho vlastní preference 

a  názory. Zjišťovala jejich ţivotní příběhy, zda uţ od narození v sobě měli jisté předpoklady 

k vykonávání manaţerské práce a zkoumal jsem, zda je moţné, aby se člověk stal opravdu 

dobrým manaţerem především díky tomu, ţe na sobě sám pracuje a snaţí se rozvíjet. Zda je 

moţné, aby se stal opravdu dobrým manaţerem, aniţ by k tomu měl osobnostní předpoklady, 

které by měl ve svých genech jiţ od narození.  

Existují totiţ názory, ţe vůdcem, potaţmo manaţerem, se člověk nestane, ale narodí. Autorka 

práce si myslí, ţe je pravdou, ţe určité vlastnosti by měl člověk mít dané „do vínku“ jiţ 

od  dětství, nicméně během celého ţivota má člověk prostor k tomu se měnit, rozvíjet, dělat 

ze  sebe lepší osobnost, neţ jakou se narodil. Takţe ačkoli jako malý postával vzadu, 

podřizoval se ostatním a dělal to, co mu někdo přikázal, nic nebrání tomu, samozřejmě pokud 

bude sám chtít, aby se z něj stal pravý opak, neb na takových věcech se dá pracovat. 

Dále pak autorka práce zkoumala pouţívaný styl řízení, temperament osobnosti, postoj 

k  sebevzdělávání či uplatňování týmové práce. Po rozhovoru s konkrétním manaţerem vţdy 

náhodně vybrala 1-3 členy jeho týmu a snaţila se zjistit, zda názor manaţera o sobě samém 

odpovídá i názoru jeho podřízených, případně zjistit, v čem se názory liší. Po sběru, třídění 

a  analýze získaných dat, informací na základě vlastních poznatků a poznatků podřízených 

zhodnotila autorka práce zjištěné informace o osobnostech jednotlivých manaţerů a navrhla 

doporučení pro jejich další osobnostní rozvoj. 
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5.1 Představení manažerů 

V této podkapitole budou postupně představeni jednotliví manaţeři firmy Faurecia Pardubice, 

kteří se podrobili zkoumání a byli ochotni si ve svém programu nalézt čas na rozhovor, za coţ 

jim patří velký dík. Bohuţel se rozhovorů ať uţ z časových či osobních důvodů nezúčastnili 

všichni členové TOP managementu, na které se chtěla autorka ve své práci zaměřit. Snaţila 

se  tedy výzkum doplnit rozhovory členů středního či liniového managementu. 

Cílem bylo zjistit o kaţdém jeho ţivotní příběh, trochu blíţe je poznat a zároveň pozorovat 

jejich chování, kdyţ nejsou svázáni pracovními povinnostmi a mohou mluvit i o něčem jiném, 

neţ jen o práci. I z tohoto důvodu zařadila autorka do rozhovoru úmyslně pár otázek, nad 

kterými se mohl dotyčný manaţer pozastavit a pousmát – aby se uvolnili, cítili se příjemně 

a  nebrali to jako rozhovor s kolegyní o práci, ale rozhovor s nezávislou osobou o sobě 

samých a abych odstranila bariéry formálního rozhovoru. 

Kaţdý rozhovor má stejnou strukturu, v úvodu je zaměřen na dětství, poté na období střední 

či vysoké školy a první pracovní zkušenosti, ve třetí části přímo na jejich fungování 

ve  společnosti Faurecia Pardubice, způsob vedení lidí a problematiku vzdělávání.  

Nyní jiţ k představení jednotlivých manaţerů. 

5.1.1 PC&L Manager – Vladimír M. 

Jiţ od malička chtěl být Vladimír vojákem, především proto, ţe v sobě má od dětství 

zakořeněn smysl pro pořádek a povinnost. Sám doma ve své rodině ţádného vojáka za vzor 

neměl, nicméně jako malý se v tomto povolání vzhlédl. Na základní škole měj nejraději 

dějepis, humánní vědy, geografii a zeměpis. Byl součástí tzv. panelákových dětí, měli partu 

přátel, ve které jich bylo zhruba dvacet aţ třicet, zajímavé však je, ţe to byli samí chlapci. 

Dívky mezi sebe nechtěli, protoţe jim připadalo, ţe se zajímají úplně o jiné věci, neţ oni 

samotní a akorát by jim partu rozdělily. V této partě měli všichni své slovo, ačkoli se nedá 

říct, ţe by Vladimír nějak zvlášť nevyčníval. Další partu kamarádů měl ve školení druţině, 

v  té jiţ však zastával vyloţeně vůdčí funkci. Jak sám řekl, dokázal sám zmanipulovat 

všechny lidi okolo, protoţe kdyţ si hráli na vojáky, vţdy byl v roli maršála a vţdy se jako 

první nechal zranit, aby ho po zbytek hry mohli nosit na rukou jako zraněného vůdce. Sám 

se  povaţuje za klidné dítě, které nemělo potřebu objevovat nové věci, coţ souhlasí i s jeho 

vyjádřením, ţe doma hodně dbali na smysl pro řád, pořádek a povinnost. 
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Střední školu studoval v místě bydliště, tedy na Slovensku v obci Humenné, konkrétně 

se  jednalo o Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Nebyla to sice jeho první volba, 

původně chtěl jít studovat vojenskou školu, ale bohuţel podlehl tlaku rodičů a především 

trendu, kdy byly výpočetní technologie v rozkvětu a viděl v tom moţnost se v budoucnu 

uplatnit. Vysokou školu sociálního a psychologického zaměření studuje nyní dálkově při 

zaměstnání, vybral si ji jako formu relaxace, angaţovanosti a protoţe by rád pronikl více do 

mysli lidí a byl tak schopný lidem okolo pomáhat. To ho totiţ baví, potřebuje lidi vidět, 

doslova (ne úplně) si je osahat a získat tak o nich co nejvíce informací. Ne však proto, aby 

toho zneuţil, ale osobně mu to pomáhá k určení vhodné komunikace a chování ke 

konkrétnímu člověku. Co se vysněného povolání během studia SŠ a VŠ týče, stále chtěl být 

vojákem, ale to se postupem času a způsobem ţivota změnilo – chtěl se stát moţná pravým 

opakem vojáka – mafiánem. Měl k tomu snad i trochu nakročeno, protoţe jak sám řekl, měl 

výborné známosti. Vstupy na diskotéky měl vţdy zdarma, nikdy si nekupoval mobilní telefon 

a vţdy dostal to, co chtěl. Je to sice daleká historie, ale pozitivní je, ţe ani tato daleká historie 

nikdy nepřesáhla meze zákona, protoţe sám dokázal rozlišit co je dobré a co zlé.  

Po skončení SŠ se přestěhoval do České republiky a začal pracovat jako montáţní dělník. Jiţ 

po dvou měsících si jeho nadřízení všimli, ţe je šikovnější neţ ostatní a poslali ho do Číny na 

školení, které bylo formou jakéhosi trainee programu. Snaţili se mu ukázat všechny moţné 

pozice, které v dané firmě byly a najít tu, která by ho bavila. Tam se poprvé dostal k logistice. 

Kdyţ se pak vrátil, vyuţit nabyté zkušenosti a přispěl k rozvoji dané pobočky v Čechách, coţ 

vedlo k jeho povýšení. Po osmi letech postupného stoupání po hierarchii firmy se dostal aţ na 

pozici Sales and delivery manager, kde byl zodpovědný za plánování výroby a dodávání 

materiálu. Poté tuto firmu opustil a začal pracovat v automotive oboru přímo na pozici 

Manaţer logistiky.  

Celkově vykonává pozici manaţera zhruba 7 let. Do Faurecie Pardubice byl přijat přímo 

na  post manaţera. Co se jeho stylu vedení týče, rád uplatňuje formu cukru a biče, nicméně 

ve  svém týmu má schopné lidi a bič tudíţ nemusí tak často uplatňovat. Jak o sobě sám řekl, 

je tvrdý, ale spravedlivý. Ideální manaţer by dle něj měl být realista a styl vedení uzpůsobit 

podle toho, v jakém stádiu se daná firma nachází, čili kdyţ je v krizi, musí být schopný vést 

lidi i třeba tvrdým způsobem a kdyţ je firma ve fázi růstu, trochu povolit a být na své 

podřízené mírnější. Sám si myslí, ţe manaţerem můţe být kdokoli, kaţdý člověk v sobě má 

předpoklady k tomu stát se manaţerem, ale je otázka, jak tyto vlastnosti dostat na povrch 

a  uplatnit a potlačit negativní stránky. Rozhodně by ale takový člověk neměl být 
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neprofesionální, neupřímný, hrát jen sám za sebe a hrát špinavé hry. Sám se snaţí být stále 

veselý a optimistický, spravedlivý a být příkladem svým podřízeným, coţ povaţuje i za jednu 

z forem motivace, kterou se snaţí svým podřízeným předat. Na jeho týmu mu velice záleţí, 

proto při svém příchodu nastavil pravidelné meetingy ať uţ face to face nebo s celým týmem 

najednou. S kaţdým členem svého týmu má pravidelné měsíční schůzky, kde si mezi sebou 

navzájem řeknou zpětnou vazbu, co se jim v daném měsíci povedlo a co ne a snaţí se jim 

i  navrhnout moţnosti, co by se mohlo zlepšit. Na měsíční bázi fungují také směnové schůzky, 

kdy stojí před celou svou směnou a předkládá jim data za uplynulý měsíc, informuje o tom, 

co  se stalo, čeho dosáhli a co se bude dít dále. To do jeho příchodu vůbec nefungovalo, lidi 

prostě chodili do práce a neměli ponětí, co vlastně dělají a hlavně proč. Co se vzdělávání 

ve  Faurecii týče, momentálně Vladimír těchto moţností moc nevyuţívá. Po skončení studia 

na vysoké škole však získá čas navíc, který velice rád vloţí do dalšího vzdělávání ať uţ díky 

Faurecia školením či v rámci samovzdělávání.  

5.1.2 ME Manager – Lukáš P. 

Lukáše jako malého udivovala voda, měl hrozně rád plavání, potápění a cokoli spojené 

s  vodou, moţná proto nebyl jako ostatní děti kolem něj, kteří chtěli být policisty nebo učiteli, 

ale chtěl být řidič úklidového vozidla, které jezdí po silnicích a chodnících a vodou je zbavuje 

všech nečistot. Ve škole ho hodně bavil tělocvik a matematika, mezi ostatními v obou těchto 

předmětech vyčníval, s čímţ souvisí i fakt, ţe po čtyřech letech na základní škole byl přeřazen 

do matematické třídy a co se sportu týče, byl členem basketbalového a na vysoké škole 

i  volejbalového týmu. V obou týmech byl pro svůj smysl pro organizaci a týmového ducha 

samovolně zvolen kapitánem. Celkově měl raději týmové sporty a rád trávil svůj čas s přáteli 

venku s míčem neţ se jen tak bezcílně potulovat po městě. Kdykoli byl ale součástí party, tak 

nějak samovolně díky jeho organizačním schopnostem vţdy vyšel jako ten, kdo rozhodoval, 

co se bude dělat, protoţe měl výborné nápady, dokázal vše zorganizovat a naplánovat.  

Na střední školu měl v plánu se přihlásit na gymnázium, tam se však nedostal a tak šel 

po  stopách svého otce strojaře na průmyslovou střední školu. Kdyţ se na toto rozhodnutí 

zpětně ohlédne, je rád, ţe se na gymnázium nedostal, protoţe jít na strojírenskou školu byla 

lepší volba, po vystudování totiţ jiţ měl nějaké konkrétní zaměření, měl "něco v rukách". 

Co  se oblíbených předmětů týče, pokračoval ve svém trendu ze základní školy i nadále, stále 

miloval matematiku nejen kvůli její přesnosti, ale proto, ţe je potřebná pro ţivot a on sám má 

ráda přesně stanovená data, ze kterých je moţné získat v podstatě cokoli, co v dané chvíli 

potřebuje.  
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V 90. letech, kdy ještě studoval střední školu, byl obrovský rozvoj informačních technologií. 

V tu dobu se rozhodl, ţe bude IT pracovníkem a tak nějak přilnul ke všem počítačovým 

technikám, pracoval na zvýšení své odbornosti a získával k nim certifikáty, to mu velice 

pomohlo i na vysoké škole, kdy si začal přivydělávat jako správce internetu. Na kolejích, kde 

bydlel, nebyl internet a byl to právě on, kdo zařídil všechny potřebné věci k jeho zavedení. 

Měl tedy na starosti chod kolejí po této stránce a dále byl členem akademického senátu 

a  předsedou studentské rady. V létě si po celém roce vyvíjení a rozvíjení internetu na kolejích 

chtěl odpočinout, tak začal cestovat a pracovat přes léto v zahraničí a výčet jeho zkušeností je 

pestrý, pracoval jako pracovník stěhovací sluţby v Americe, sběrač jahod a poté stavař 

skleníků ve Skotsku, apod.  

Ihned po vysoké škole měl představu, ţe bude brát 30 000,- čistého, dostane manaţerskou 

pozici a vlastní automobil, rychle však zjistil, ţe takto trh práce nefunguje. Přes známé 

se  dozvěděl o práci v pardubickém Foxconnu, kam odjel na měsíc na brigádu na pozici test 

inţenýra. Z měsíční brigády se však stal pracovní závazek na 11 let. Tři roky pracoval na výše 

zmiňované pozici, kde měl na starosti konfiguraci routerů. Poté povýšil na pozici supervizora 

testovacího oddělení a stal se vedoucím pro 6-10 členný tým. Sám se díky tomu začal více 

učit a rozvíjet se, naučil se pracovat s lidmi a vést je. To mu však nestačilo a snaţil se jít dál, 

po 3 letech byl povýšen na pozici supervizora technologií, neměl tedy jiţ na starosti pouze 

testovací fázi, ale i proces a produkt jako takový. Na této pozici byl 6 let a poté zjistil, ţe 

se  jiţ v rámci Foxconnu nemá kam rozvíjet, zvaţoval tedy výpověď a moţnost pracovat 

v  jiné společnosti, která by mu dala další příleţitost. Nakonec se však objevila pozice 

Technical operation manager, ta pro něj znamenala další rozvoj a zodpovědnost za další 

oblasti výroby. Postupem času se z původních šesti podřízených stal tým čítající 70 lidí. 

Na  této pozici pracoval 3 roky a poté jiţ začala jeho práce ve Faurecii, kam byl přijat přímo 

na post Maintanance manager. 

Pro Faurecii se rozhodl z toho důvodu, ţe chtěl zkusit automotive, který v současné době 

hýbe světem a je to číslo jedna na pracovním trhu. Sám doteď nechápe, jestli to bylo štěstí 

nebo osud, ale práce, kterou zde vykonává, je přesně ta, kterou si během svého pracovního 

ţivota vysnil. Momentálně vede tým 32 lidí, kterým se snaţí být příkladem. Rád svým 

podřízeným nechává volnou ruku - zadá jim úkol a nechá na nich jeho řešení, chce, aby si na 

to přišli sami a měli pak větší radost z odvedené práce. Sám sebe povaţuje za diplomata, 

nechce křičet, brát svým podřízeným peníze, tlačit je do práce o víkendech, takţe kdyţ 

se  něco nedaří, sednou si spolu a proberou další moţná řešení, která by k vyřešení problému 
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byla vhodnější. Co se motivace týče, nejúčinnější motivace jsou dle něj peníze, ať uţ člověk 

chce nebo nechce. On sám sice do práce chodí proto, ţe ho to opravdu baví, ale u ostatních 

to  tak být nemusí. Krom peněz se své podřízené snaţí motivovat i pochvalou ať uţ před 

všemi nebo v soukromí. Se svými podřízenými si zařizuje pravidelná setkání ať uţ face to 

face nebo hromadné, kde jim sdělí svůj názor na ně a jejich práci, kterou za daný časový úsek 

odvedli a zároveň chce i od nich slyšet jejich názor na něj a co se jim líbilo či nelíbilo. Ideální 

manaţer by dle něj měl mít vizi, být dravec a diplomat, měl by umět jednat s lidmi, být 

optimisticky naladěný a být se svým týmem na stejné úrovni a nijak se nepovyšovat. Naopak 

by neměl být negativista, neochotný, nechávat si informace pro sebe, aby on mohl být 

za  toho, kdo to vyřeší a mít všechny odměny pro sebe a neměl by se nikdy vzdávat.  

Kdyţ přijde na vzdělání, snaţí se vzdělávat sám především v anglickém jazyce. Velkou 

nevýhodu ve Faurecii vidí v tom, ţe angličtinu téměř vůbec nepouţívá. V předchozím 

zaměstnání mluvil anglicky pořád, meetingy i pracovní postupy měli v anglickém jazyce, 

anglický jazyk byl prostě všude, to zde ve Faurecii bohuţel není. Má tedy doma slovník 

a  kaţdý den se naučí pár slovíček. Dále čte různé technické články či kouká na youtube videa 

týkající se jeho oboru. Za dobu svého působení ve Faurecii byl na několika školení, která mu 

velice pomohla, ať uţ to byla školení na time management, konflikt management nebo 

komunikační dovednosti, nyní tudíţ nemá takovou potřebu se dalších účastnit. Do budoucna 

by však uvítal moţnost stínování panu řediteli, rád by viděl nadhled pana ředitele na celý 

závod, co on ze své pozice vidí a čím si ve svém výkonu práce prochází. Nyní se na to sám 

necítí, párkrát musel pana ředitele v jistých věcech zastupovat a sám uznal, ţe taková pozice 

je mu ještě hodně vzdálená. 

5.1.3 HR Manager – Alena F. 

Alena chtěla být jako malá učitelkou v mateřské škole. Po nástupu na střední školu však měla 

jasno - chtěla být ve vedoucí pozici. Svůj volný čas ráda trávila ve společnosti svých 

kamarádek, nicméně součástí velké party nebyla. Měla svoje dvě, tři klíčové kamarádky, 

kterým věřila a čas trávila buď současně se všemi najednou, nebo se scházela s kaţdou zvlášť. 

Kdyţ se mělo rozhodnout, co se bude dělat, nebyla tou osobou, která by vţdy vše vymýšlela 

nebo vţdy zavrhovala návrhy ostatních, ale měly mezi sebou přímou demokracii. Kdo přišel 

s  lepším návrhem, jeho plán se uskutečnil. Dokázaly mezi sebou komunikovat a nikdy 

se  ţádná necítila nechtěná nebo méněcenná. Sama se povaţuje za zvídavý typ člověka a jako 

dítě velmi ráda zkoumala nové věci, na druhou stranu však o sobě říká, ţe byla 

tzv.  "standardizovaný prvek", čili vţdy chodila domů včas, kdyţ měla přijít později, vţdy 
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dala předem vědět, aby se rodiče nemuseli bát, nikdy nekouřila ani nezkoušela jiné návykové 

látky ani nechodila pravidelně na diskotéky.  

Po vystudování obchodní akademie se rozhodla studovat Jihočeskou univerzitu 

v  Budějovicích, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Na otázku, proč zrovna vysoká 

škola v Jihlavě, odpověděla, ţe to byla vysoká škola s kolejí v dostatečně daleké vzdálenosti 

od rodičů. Chtěla se tedy ihned po střední škole osamostatnit. Ačkoli si vybrala školu, kde 

bylo hlavním předmětem účetnictví a ekonomika, tvrdí, ţe ačkoli jí tyto předměty šly, nijak 

zvlášť ji nebavily. Byla dobrá na analytické myšlení, ale odvozování vzorců a učení 

ekonomických teorií nazpaměť, v tom moc nevynikala. Od střední školy věděla, ţe se chce 

vypracovat v profesním ţivotě vysoko a ráda by skončila na vedoucí pozici, ale nevěděla 

na  jaké konkrétně. Během studia na vysoké škole si začala uvědomovat, ţe je velice schopná 

v  interakcích s lidmi a má výborné organizační schopnosti. Od počátku nechtěla být vyloţeně 

HR Manager, ale věděla, ţe chce být v nějaké zahraniční firmě, kde bude moci uplatnit jazyk, 

mít jistou mírou autonomie, svobody a prostor organizovat a koordinovat. Kde bude moci 

ovlivnit dění kolem sebe a být kreativní. Během studia si z ekonomického důvodu sháněla 

nárazové brigády a 2x vycestovala do Ameriky, celkem po dobu delší neţ půl roku.  

Její první prací byla pozice HR Junior ve firmě Foxconn Pardubice, kde k sobě HR 

manaţerka hledala pomocnou ruku, někoho, kdo by přepisoval data do tabulek, rovnal 

šanony, scanoval, kopíroval, zakládal, apod. Tam si zřejmě všimli její šikovnosti a citu pro 

pečlivost a organizaci a začali ji postupně pouštět k důleţitějším úkolům, z ničeho nic začala 

přebírat agendu pohovorů od operátorských pozic po manaţerské a postupem času začala 

zastupovat manaţerku i na jednáních. Byla velmi schopná v oblasti náboru, která po 2 letech 

byla svěřena celá do jejích rukou. Rok poté vyuţila příleţitosti nově otevřené firmy 

v  Pardubicích, kde si nemohli ani po roce fungování nalézt HR manaţerku. Cítila, ţe je to její 

šance a ţe potřebuje změnu. Původně se její pozice jmenovala HR Specialista, na starosti 

měla 35 lidí a poté získala smlouvu na HR Deputy Manager. V této japonské společnosti 

se  zřejmě moc "nenosilo", aby měla ţena v popisu práce slovo "manager", nechali jí tedy 

stejné pravomoce, pouze přejmenovali pozici na HR Chief Supervizor. Celkově pozici 

manaţera vykonává přes 10 let. 

Do Faurecie byla přijata v roce 2014 přímo na post HR Managera. Celkem vede tým 5 lidí, ke 

kterým přistupuje jako direktivní demokrat, čili zadá jasně úkol, ale nechává jim volnou ruku 

ve způsobu realizace. Ráda nabídne moţnost konzultace, pokud si člověk neví rady a navede 



54 

 

ho, jak si myslí, ţe by to mohlo být správně provedeno. Pokud však úkol není splněn do 

termínu, vystupuje direktivně a dělá vše pro to, aby to bylo včas. Svůj styl vedení uzpůsobuje 

i fázi, ve které se firma nachází, čili pokud firma roste nebo je v klidovém období, můţe být 

klidně demokrat, ale v momentě, kdy se firma dostává do problémů, musí být, ať chce 

či  nechce, silně direktivní. Správný manaţer by dle Aleny měl být empatický, sebevědomý 

a  samostatný. Tyto vlastnosti přisuzuje i sama sobě. Má schopnost sebereflexe a učit se. Ví, 

ţe není dokonalá a ţe se musí vyvíjet a pracovat na sobě dál, moţná i z toho důvodu 

se  přihlásila do kurzu koučování - jak pro sebe, tak i proto, ţe automotive je obrovsky 

náročná oblast a vnímá kolem sebe spoustu lidí, kteří tomu podlehnou a nechají se vcucnout 

do tohoto neuvěřitelně rychle se měnícího se prostředí. Z ničeho nic pak ztrácí pojem o realitě 

a schopnost komunikovat, ale pořád se jedná pouze o práci a je nutné mít poblíţ nějakého 

člověka, který jim to bude připomínat a bude se jim snaţit pomáhat.  

Ideální manaţer by dle ní měl být transparentní, empatický, měl by umět vyslechnout a být 

schopný okamţitě se rozhodovat. Na druhou stranu by rozhodně neměl mít strach, protoţe 

pokud by se bál svému týmu cokoli říci, ztratil by jejich důvěru. Dále se pak nesmí bát lidí, 

stává se totiţ, ţe někdo exceluje ve firmě ve své oblasti, tak ho povýší na manaţera 

a  najednou ten člověk zjistí, ţe s lidmi vlastně pracovat vůbec neumí a nechce. Kdyţ přijde 

na motivaci, je si vědoma toho, ţe většina lidí povaţuje za největší motivaci peníze, ona sama 

uznává, ţe to motivací můţe být, ale pouze krátkodobou. Raději svým podřízeným poskytuje 

motivaci formou zpětné vazby. Zároveň jim dává najevo, ţe ačkoli je jejich šéf, můţou za 

ní  kdykoli přijít a říct, co se děje. Ráda má věci pod kontrolou, a kdyţ ví, ţe se něco děje, 

chce pomoci a snaţí se danou situaci řešit se všemi, kterých se to týká. Sama na sebe 

si  zpětnou vazbu také vyţaduje, ať uţ pomocí strukturovaného formuláře nebo kdykoli přijít 

a říct narovinu, co se jim nelíbí či naopak líbí a v čem jim konkrétně třeba pomohla. Se svým 

týmem si dává pravidelné denní krátké schůzky, kde si stanoví, které úkoly mají prioritu 

a  které nemusí být udělány hned, řeknou si, co se v daný den bude dít, popřípadě zda chce 

někdo s něčím pomoci. Dále se pak stýkají na týdenní bázi, kde se baví nejen o konkrétních 

úkolech, které musí být splněny či o důleţitých milnících, které je čekají, ale i o sociální 

stránce práce.  

Jednou z priorit pro výběr takové pozice byla pro Alenu moţnost komunikace v cizím jazyce, 

coţ jí bylo splněno. Několikrát týdně pouţívá mluvenou i psanou formu, ve "formě" 

se  udrţuje tak, ţe si čte sama články či knihy v anglickém jazyce. Stále sleduje oblast 

personalistiky, co se děje nového, jaké jsou trendy a nová doporučení, to vše díky odebíráním 
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odborných časopisů, čtením článků přes google, apod. Sama upřednostňuje workshopy před 

školeními, protoţe ví, ţe nejlépe se jí učí pomocí modelu 70-20-10, čili 70% času strávit 

vykonáváním dané činnosti, 20% času stínováním kolegů a 10% se naučí ze školení, kde je 

jí  předkládána teorie. Na školení a workshopy jezdí celkem často, protoţe se ráda udrţuje 

v  obraze a ještě raději se dozvídá nové přínosné věci. Ve svém volném čase vyuţívá i online 

vzdělávání přes různé vzdělávací kurzy. 

5.1.4 Plant Controller – Evariste P. 

Jako malý chtěl být Evariste asi jako jediný z vyzpovídaných manaţerů popelářem. To 

se  samozřejmě postupem času měnilo, ale v podstatě se dá říci, ţe vyloţeně vysněné povolání 

neměl. Neustále se hledal a nevěděl, čím chce být. Jako malý chtěl být popelářem, poté 

bankéřem, poté finančním poradcem, a tak dále. Pochází z Francie, kde studoval základní, 

střední i vysokou školu. Nejvíce měl rád na škole matematiku, dějepis a jazyky, to mu 

přetrvalo i nadále. Svůj volný čas jako dítě trávil stále venku se svou partou kamarádů. Sám 

o  sobě říká, ţe není rozený leader, spíš se rád dohodne se všemi kompromisem. Má svůj malý 

stabilní team a na vedení například 10 a více lidí by se jiţ tolik necítil.  

Maturu sloţil úspěšně, ale vzhledem k pozdní pubertě, která ho před maturitou popadla, 

neodcházel z maturity s nejlepšími známkami. To mělo vliv na (ne)přijetí na navazující školu 

(něco jako ekvivalent vyšší odborné školy v České republice), musel tedy maturitní zkoušku 

opakovat znovu. Ačkoli získal dobré známky, stále to na přijetí na školu nestačilo, zkusil 

se  tedy přihlásit na jinou školu - univerzita zaměřená na účetnictví a finance. Nebyla 

to  vyloţeně vysoká škola, ale jakási nástavba. S překvapením zjistil, ţe ho to baví a je v 

tom  opravdu dobrý. Navíc je hrozně pořádkumilovný člověk, takţe je rád, kdyţ věci souhlasí 

a vychází tak, jak mají. Po nástavbě se rozhodl pokračovat dál na plnohodnotnou vysokou 

školu. Tu studoval dva roky, poté odjel studovat do Maďarska. Původně měl studovat 

v  Kanadě, nicméně z organizačních důvodů to nevyšlo a musel si narychlo vybrat jinou 

školu, a  jelikoţ byla uţ většina destinací obsazená, Maďarsko na něj jaksi zbylo. Po studiu 

v  zahraničí se vrátil zpět do Francie, začal pracovat při škole jako administrativní pomocník 

ve firmě Total (výroba ropy), kde se věnoval účetnictví. Ke svému podivu zjistil, ţe ačkoli je 

pořádkumilovný a měl by být rád, ţe všechna čísla sedí na halíř, účetnictví ho nebaví. Má rád 

lidi kolem sebe a jako účetní byl zavřený neustále ve své kanceláři a koukal do počítače 

a  papírů. Poté dodělal vysokou školu, získal titul inţenýra a začal si hledat práci. Jedno ale 

věděl jistě, nechce pracovat ve Francii, tudíţ své pohovory směřoval do zahraničních firem. 

Byl na pohovorech na pracovní místa, která hledali v Africe (pobřeţí Slonoviny), v Gabonu, 
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Asii, Malajsii, Thajsku, Jiţní Americe nebo Mexiku. Poté byl náhodou představen lidem, kteří 

sháněli pro pobočku v České republice v Pardubicích finančního controllera. Ačkoli si po 

dobu studia myslel, ţe controllera nikdy dělat nebude, protoţe ho to nebaví a nejde mu to, 

rozhodl se o pozici se zajímat více a byl na pohovoru v pobočce v Paříţi, poté přímo ve městě 

Neyr a poté v Pardubicích. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o francouzskou firmu, byl pro ně 

ideálním kandidátem - uměl francouzsky, byl mladý a dokázal se vše rychle naučit. A tak 

v  roce 2003 začala jeho kariéra v pardubické pobočce firmy NEYR CZ, která byla 

předchůdcem firmy Faurecia. Dalo by se tedy říci, ţe v této společnosti pracuje jiţ 14 let.  

V nové práci se cítil poněkud nesvůj, protoţe česky téměř neuměl a najednou byl vhozen jako 

člověk po škole, který má vést lidi, kteří byli ve firmě jiţ zapracovaní a věděli toho více, neţ 

on sám. Měl ale štěstí, ţe díky své povaze a pozitivnímu přístupu, mu otevřeli dveře dokořán 

a poradili se vším, s čím potřeboval. Ve svém týmu má 3 lidi a co se stylu vedení týče, snaţí 

se vše řešit kompromisem a jít příkladem, sám ve firmě tráví spoustu času, ale ne proto, ţe by 

musel, ale proto, ţe chce. Ideální manaţer by ale podle něj měl být podnikavý, zodpovědný, 

empatický a ani ne tak autoritativní, jako získat si a mít respekt k druhým. On sám takový je 

a  dle jeho slov mu to zatím tak vychází, ţe projeví respekt k druhému a ten mu to oplatí. Je to 

flegmatik a často hodně přemýšlí, neţ něco řekne, takţe se to ostatním můţe zdát, ţe se 

o  danou věc vůbec nezajímá a nemá na ni názor. Kdyţ přijde na motivaci, ví, ţe nejvíce 

dokáţe své podřízené namotivovat penězi. Ačkoli ví, ţe je to škoda a jsou mnohem účinnější 

motivační prvky, toto se mu nejvíce osvědčilo.  

Ačkoli je Faurecia francouzskou firmou, paradoxně v ní Evariste svůj rodný jazyk uplatnit 

nemůţe, většinu času s okolím komunikuje česky nebo anglicky. Zřejmě je jeho angličtina na 

dobré úrovni nebo ji tolik nevyuţívá, neb necítí potřebu se mimo práci v cizím jazyce ještě 

více vzdělávat. Školení a různé formy vzdělávání v rámci Faurecia kdysi vyuţíval, 

ale  momentálně se dostal do bodu, kdy je tak trochu líný se dokopat k tomu, aby se nějakého 

účastnil. Jezdí pouze na ta školení, která ma nařízená a povinná nebo která se konají mimo 

závod a můţe tak poznat i jiné kouty České republiky. 

5.1.5 Warehouse Coordinator – Tomáš M. 

Kdyţ byl Tomáš malý, snil o tom být přesně tím, čím byl jeho otec - metodickým inţenýrem. 

Moţná i z toho důvodu byly jeho nejoblíbenější předměty matematika a fyzika. Má rád 

přesnost, kdyţ do sebe věci přesně zapadají a především, kdyţ má k dané věci jasné důkazy 

a  přesné výpočty. Co se dále dětství týče, byl členem zhruba patnácti členné party, ve které 
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byl v roli vůdce. Moţná je to dáno i tím, ţe je ve znamení berana a jak sám řekl, ve stejném 

znamení byli i další rození vůdci, jako například Napoleon či Hitler, snad tím nenaznačoval 

nic negativního. Rád objevoval nové věci, ale vţdy byl slušný a vychovaný a tak ani jeho 

objevování nikdy nepřekročilo stanovené meze. Vystudoval střední průmyslovou 

elektrotechnickou školu, protoţe v tomto oboru viděl budoucnost a sám se v tom našel. Poté 

pokračoval na vysokou školu v Bratislavě stejného zaměření, bohuţel však z nedostatku času 

nedokázal získat dostatek kreditů a vysokou školu nedokončil.  

Během školy nezískal ţádnou potřebnou praxi, díky které by po jejím ukončení mohl vstoupit 

na trh práce a získat místo, které jeho vzdělání odpovídalo. Začal tedy pracovat jako prodavač 

v obchodě se sportovním oblečením a sportovními potřebami. Po roce opustil Slovensko 

a  kvůli dívce se přestěhoval do České republiky, kde nastoupil na pozici operátora 

ve  společnosti TPCA. Postupem času se vypracoval na pozici group leadera, poté na pozici 

vedoucího skladu. Celkem dělá manaţera jiţ 11 let, z toho jeden rok ve Faurecii, kam byl 

přijat přímo na pozici Warehouse coordinator, na které zastupuje střední management a má 

pod sebou celkem 65 podřízených. Sám sebe povaţuje za autokraticko demokratického 

manaţera, občas moţná lidem dává aţ příliš volnosti a co je nejhorší, nevěří sám v sebe. 

Ideálním manaţerem je dle něj člověk, který je fundovaný, dokáţe se okamţitě rozhodnout 

a  zná všechny potřebné informace a zákonitosti. Je zkušený, pozitivně naladěný a má 

profesionální vystupování. Naopak je pro takového člověka nevhodné, pokud je nerozhodný, 

neumí komunikovat s lidmi a nemá dostatek zkušeností. Co se motivace týče, zastává názor, 

ţe ač chce nebo nechce, nejvíce v dnešní době lidé slyší na peníze, kterými se své podřízené 

snaţí i motivovat. Snaţí se v nich probudit i zájem o to zlepšovat své pracovní prostřední, 

protoţe kdyţ je příjemné pracovní prostředí, lépe se lidem pracuje a jsou méně unavení a více 

spokojení.  

Se svými podřízenými si nastavil schůzky na měsíční bázi a s kaţdým zvlášť řeší svou i jeho 

činnost či součinnost, co mohou zlepšit a co se jim naopak povedlo. Je otevřený i tomu, aby 

za ním podřízení chodili, kdyţ mají i jiné neţ pracovní problémy, a rád jim pomáhá.  

Při své práci pociťuje, ţe tolik nepouţívá anglický jazyk, jak si původně představoval, snaţí 

se tedy alespoň zlepšovat samostudiem a čtením anglických knih. V rámci Faurecie často 

vyuţívá školení, o kterých je přesvědčen, ţe jsou schopny ho posunout dál a rozvíjet jeho 

osobnost. Jedním z takových školení byla například Sebeprezentace a prezentace před lidmi. 
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Školení tohoto typu, která jsou postavena především na interakci a spolupráci všech 

zúčastněných jsou pro něj nejpřínosnější. 

Nelze tvrdit, ţe jsou všichni uvedení manaţeři stejní, kaţdý z nich je jistým způsobem jiný 

a  jedinečný, co však mají společného je přístup ke svým podřízeným. Mají v ně plnou 

důvěru, snaţí se jim dávat dostatečnou volnost při plnění úkolů a zasahují pouze v případě, ţe 

hrozí nesplnění termínu nebo jsou-li poţádáni o pomoc. Také se snaţí pracovat sami na sobě, 

nejen aby dosáhli vyšší kvalifikace, ale především aby se stali lepšími leadery. Konkrétním 

příkladem můţe být manaţer logistiky Vladimír, který studuje vysokou školu sociálního 

zaměření, aby se naučil lépe pracovat s lidmi, nebo manaţerka personálního oddělení Alena. 

Ta si zajistila kurz koučování, aby se naučila co nejlépe dokázat porozumět lidem, jejich 

potřebám a navést je na správnou cestu propojení a vyváţení pracovního ţivota s osobním.  

5.2 Stínování manažerů 

Aby dokázala autorka práce více pochopit a poznat nejen manaţery samotné, ale i náplň jejich 

práce, rozhodla se kromě řízených rozhovorů rozšířit práci o další metodu výzkumu a to 

stínování manaţerů. I přes její časovou náročnost si myslí, ţe právě tato metoda byla 

nejvhodněji vybranou pro potřebné účely jak z důvodu kvalitativního podpoření výzkumu, tak 

pro potřeby validace zjištěných dat. Nejen, ţe manaţery mohla doprovázet pro ně 

v  přirozeném pracovním prostředí a nezúčastněně sledovat jejich aktivity, ale také mohla 

pozorovat jejich chování v konkrétních situacích. Autorka práce věří, ţe skutečnosti, které jí 

o  sobě manaţeři sdělili u rozhovoru, byly pravdivé, nicméně si chtěla zjistit další 

podrobnosti, detaily a informace, které jí pomohou utvořit si ten správný úsudek. Pokud má 

navrhnout kaţdému manaţerovi soubor doporučení ke zlepšení a podpoře rozvoji jeho 

osobnosti, potřebuje ho poznat. K tomu však dle názoru autorky třicetiminutový rozhovor 

nestačí. 

Původně chtěla autorka strávit s kaţdým manaţerem alespoň dva pracovní dny, to však 

nebylo moţné. V závodě vrcholila příprava na návštěvu prémiového zákazníka BMW, coţ 

značně omezilo časovou dostupnost jednotlivých manaţerů, na druhou stranu to autorce 

poskytlo ideální moţnost pozorovat jejich chování v momentě, kdy se rozhoduje 

o  budoucnosti závodu (zda bude zákazník spokojen a rozhodne se o přiřazení projektu 

do  pardubické Faurecie nebo si k realizaci projektu vybere jiný závod v rámci Faurecia 

Group či dokonce jinou společnost). Během rozhovorů bylo autorce několikrát řečeno, 

ţe  v době růstu a klidné situace si můţe manaţer dovolit být na svůj tým mírnější, v době 
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krize či neklidné situace je však potřeba být poněkud direktivnější. Logicky tedy autorku 

zajímalo, zda jejich slova budou platit i v reálné situaci nebo šlo pouze o jejich ţivotní 

moudro, které však sami nedodrţují. 

Poznatky, které o jednotlivých manaţerech získala pomocí této metody, budou zahrnuty 

do  vyhodnocení a doporučení. Pokud by ale měl být shrnut zajímavý poznatek ze stínování 

manaţerů, bude to rozhodně fakt, ţe co se denního reţimu týče, vypadá to, ţe všichni 

manaţeři mají časové rozvrţení svých pracovních aktivit téměř stejné. Aţ na individuální 

a  konkrétní situace, které nikdo ovlivnit nemůţe, vypadal pracovní den manaţera identicky 

ve všech případech. Po příchodu do práce věnují čas přípravě na ranní TOP5 meeting, který 

bude vysvětlen níţe. Mají schůzky se svými týmy, se kterými diskutují nad odvedenou prací 

v minulém dni, získávají podrobnější informace a zároveň zadávají úkoly na daný den. 

Po  meetingu se svým týmem se pak koná pravidelně kaţdý den od 10:00 jiţ zmiňovaný 

TOP5 meeting. Na této schůzce v místnosti speciálně k tomu určené, se sejdou všichni TOP 

manaţeři a kaţdý prezentuje, co se za předchozí den událo na jeho oddělení, jakou práci jeho 

oddělení vykonalo a jaké jsou plány na daný den. Sledují se indikátory na denní bázi, 

například procentuální naplnění výroby, počet reklamací, zásoby na skladě, apod. V případě 

přípravy závodu na návštěvu zákazníka z BMW byly ranní „TOPky“ věnovány především 

aktivitám, které se s touto návštěvou pojily, čili stavební práce, příprava na linkách, příprava 

projektového týmu na prezentaci. Poté se probírají další aktivity, které probíhají napříč celým 

závodem na denní bázi a jsou jedním ze standardů Faurecia Group (například 5S audity, kdy 

zástupce jednoho oddělení obchází daná oddělení a pracoviště, která mu byla na daný týden 

přiřazena, a dle návodky kontroluje, zda je uspořádání pracovního místa v souladu s pravidly 

5S, čili utříděné, čisté, označené, apod.). Po ranní TOPce se manaţer sejde s členy svého 

týmu a předává potřebné informace, které se na meetingu dozvěděl a které je potřeba 

zpracovat. Zbytek dne pak věnují práci na svých konkrétních úkolech.  

Identické rozvrţení časů všech manaţerů přikládá autorka práce faktu, ţe je Faurecia 

nadnárodní společnost, ve které jsou dané určité standardy, které se nedají měnit. Jedním 

z nich je i výše zmíněná TOP5, která je skvělým instrumentem jak vyzvednout úspěchy 

a  činnosti i jiných oddělení, neţ které konkrétní manaţer vede a především jak ostatním 

přiblíţit dění v celém závodě. Co však není součástí standardů skupiny Faurecia, jsou schůzky 

s podřízenými. Tento zvyk se v Pardubicích začal zavádět před cca 3 lety a nyní je jiţ součástí 

denních aktivit a nazývá se TOP60. 60 proto, ţe schůzka trvá cca 60 minut, nikoli z toho 

důvodu, ţe by kaţdý manaţer vedl 60 podřízených. Schůzky s podřízenými na denní bázi 
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povaţuje autorka za přínos, manaţer můţe mluvit s celým svým týmem a získat tak přehled, 

co se mu v týmu děje a být dokonale informovaný o úkolech a činnostech, které jeho 

podřízení v daný den vykonali/mají v plánu. Dalším přínosem můţe být i fakt, ţe toto 

sledování aktivity podřízených na denní bázi můţe slouţit i jako jeden z podkladů 

pro  hodnocení zaměstnanců. 

5.3 Vyhodnocení a doporučení 

Tato podkapitola je věnována vyhodnocení poznatků sesbíraných díky řízeným rozhovorům, 

stínováním manaţerů a na základě zpětné vazby od podřízených oslovených manaţerů. 

Budou uvedena doporučení jak pro kaţdého z manaţerů zvlášť tak i souhrnná, která by byla 

vhodná implementovat plošně na všechny manaţery ve společnosti Faurecia (nejen v rámci 

top managementu, ale i na střední a liniové úrovni). 

5.3.1 PC&L Manager – Vladimír Mikulaško 

Vladimír je člověk, který dokáţe všechny okolo sebe strhnout. Má v sobě od přírody přesně ty 

vlastnosti, které jsou k výkonu práce manaţera nezbytné, jako například empatie, energičnost, 

schopnost zaujmout a především je skvělým řečníkem. Jak sám uvedl v rozhovoru, má 

v sobě  zakořeněný smysl pro pořádek a povinnost. Své práci se oddává a vkládá do ní 

maximum. To však můţe být pro některé z jeho podřízených problém, ti si totiţ občas 

připadají přetíţení a přepracovaní. Ačkoli se jim snaţí při kaţdém zadání úkolu vysvětlit 

důvod, proč je nezbytné danou činnost provést a co je jejím výstupem, stane se, ţe je zahrne 

dalšími a dalšími úkoly a nestanoví jednotlivé priority, čili který úkol musí být dodělán 

přednostně a který z nich nemá vysokou důleţitost a je moţné ho vypracovat následující den. 

Podřízení pak v práci zůstávají i několik hodin déle, neţ je běţná pracovní doba, protoţe 

si  myslí, ţe je vše třeba mít hotové ještě v daný den. To je chybou nejen na straně manaţera, 

který jasně nespecifikoval priority jednotlivých úkolů, ale i na straně podřízených, kteří 

se  neoptají. Toto však bylo jediným negativem, kterého si autorka práce během stínování 

všimla a o kterém se zmínili i někteří z náhodně oslovených podřízených. Jinak je však 

ostatním dobrým vedoucím, leaderem. Dokáţe je nadchnout pro práci, coţ se shoduje s jeho 

prohlášením, ţe jako malý dokázal všechny kolem sebe zmanipulovat, aby dělali to, co on 

řekne a sami si pak mysleli, ţe to byl jejich nápad. Kdyţ není spokojený s výkonem, který 

některý z jeho podřízených podal, projeví se i jeho zmíněná metoda vedení „cukr a bič“. 

Dokáţe být tvrdý, ale stále zůstává spravedlivý. 



61 

 

Vzhledem k časové náročnosti jeho práce a kombinované formy studia vysoké školy nemá 

dostatek volného prostoru ke vzdělávání, v tom lze spatřit menší nedostatek. Faurecia pořádá 

pro své zaměstnance dostatek školení, která nejsou časově náročná a některá se konají i mimo 

závod, ale Vladimír vůči nim zůstává skeptický a obává se, ţe po dobu jeho nepřítomnosti 

by  mohlo dojít k situacím, ve kterých si jeho podřízení nedokáţí poradit. Dalším 

doporučením autorky pro tohoto manaţera je tedy větší důvěra ve svůj tým a schopnost na 

chvíli (lidově řečeno) „vypnout“ a vymezit si čas na školení zvyšující jeho kvalifikaci. 

5.3.2 ME Manager – Lukáš Potočný 

Jak o sobě Lukáš řekl, jako malý chtěl být řidičem úklidového vozidla. Ačkoli to bylo 

způsobeno především jeho fascinací vodou, dá se i na této pozici povaţovat jako jakýsi řidič 

úklidového vozidla. Je vedoucím oddělení, které se, stručně řečeno, stará o údrţbu, 

bezpečnost, čistotu a správu celého areálu společnosti. Jiţ od prvního pohledu je to člověk, 

který ve svém okolí dokáţe vzbudit důvěru, dobrou náladu a zároveň i respekt. Zajímá se 

o  své podřízené nejen z pracovního hlediska, ale i po lidské stránce, snaţí se je nebrat jako 

lidi, které má řídit, ale lidi, kterým má pomáhat ve výkonu jejich práce, sám sebe tedy 

nepovaţuje za manaţera, ale za mentora. Své práci je oddaný a nedělá ji proto, ţe musí, 

ale  především proto, ţe ho naplňuje. Sama autorka práce se mohla během návštěv 

ve  společnosti Faurecia přesvědčit, ţe zde Lukáš trávil nejen nutnou pracovní dobu, 

ale  pravidelně odcházel z práce déle neţ kdokoli ostatní. To, co se však jemu můţe jevit jako 

oddanost práci a dělání toho, co miluje, můţe v ostatních vyvolat pocit nutnosti setrvávat 

v práci také dlouhé přesčasy. S tím souvisí i první doporučení a to školení zaměřená na work-

life balance, čili rovnováhu mezi pracovním a osobním ţivotem. Ačkoli je skvělé být své 

práci oddaný a trávit v ní svůj čas, je třeba brát v potaz osobní a okolní ţivot, který se koná 

i  za zdmi společnosti a nestát se tak izolovaným a zaměřeným pouze na svou práci. 

Velice pozitivně hodnotí autorka této práce Lukášův způsob zadávání úkolů podřízeným. Sám 

zná své podřízené natolik, ţe ví, kdo se na jaký úkol osobnostně a pracovně hodí. Takţe 

ačkoli daný úkol není přímo v popisu práce daného pracovníka, svěří mu jeho vypracování 

a  nechá mu při realizaci volnou ruku. Neúkoluje direktivně způsoby řešení, ale nutí lidi 

nad  svou prací přemýšlet a hledat optimální řešení. To mimo jiné zaznělo i ve zpětné vazbě 

pocházející přímo od jeho podřízených, kteří si této moţnosti cení a vţdy v ní vidí příleţitost 

ukázat své schopnosti. Konkrétním příkladem můţe být i bývalá recepční M., ve které Lukáš 

po svém příchodu do Faurecie viděl obrovský potenciál smyslu pro organizaci a design. 

A  není tomu dlouho, co dostala M. obrovskou příleţitost ukázat, co v ní je, a společně 
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s designérkou předělaly celý závod do nové, modernější, designové podoby. Před nedávnem 

povýšila a nyní zastává funkci správkyně budov. Tento příběh je názorným příkladem, kdy 

dokázal Lukáš v člověku objevit potenciál a dal mu dostatek prostoru pro jeho realizaci. 

5.3.3 HR Manager – Alena Fořtová 

Jediná ţena ve vedoucí pozici ve Faurecii. Přísná, ale spravedlivá. Nadřízená, ale zároveň 

přítelkyně, se kterou lze řešit nejen pracovní, ale i osobní věci/problémy. Taková je 

ve  stručnosti Alena a takto ji popsaly i její podřízené. Pozici manaţerky vykonává jiţ 10 let, 

můţe tak při své práci vyuţít mnoho zkušeností a znalostí, které po dobu svého působení na 

vedoucí pozici nasbírala. Během ranních meetingů manaţerů měla autorka práce moţnost 

vidět Alenu kooperovat s kolegy čistě muţského pohlaví a byla příjemně překvapena – nikdo 

na ni nekoukal jako na ţenu, všichni ji berou jako rovnocenného člena týmu a také ji nikdo 

v ničem nešetří. Musí být tvrdá, skrýt své emoce a vystupovat jako opravdová profesionálka. 

Její velkou předností, kterou na ni obdivují i její podřízené, je komunikace, schopnost 

přijmout rozhodnutí a reagovat téměř okamţitě. Jedním příkladem, jehoţ svědkem byla 

i  sama autorka práce, byla nepříjemná situace na oddělení HR. Právě na toto oddělení přišla 

zaměstnankyně Faurecie, která doposud nebyla převedena z výrobní pozice na kancelářskou, 

jak jí bylo slíbeno. Přišla odhodlaná k tomu podat výpověď a nebyla ochotna naslouchat 

svému vedoucímu – supervizorovi dané směny, ani personalistkám. Aniţ by o této situaci 

Alena věděla, vešla do kanceláře HR za svými podřízenými sdělit informace z ranní TOP5 

a  stala se svědkem výstupu výše zmiňované zaměstnankyně, kterou se jiţ kolegyně snaţily 

vyřešit, ale beznadějně – jiţ na stole leţela výpověď z pracovního poměru. Klidným 

přístupem reagovala na vše, co tato zaměstnankyně řekla, uklidnila jí, navrhla řešení, která 

byla za aktuální situace jediná moţná, zároveň však zmínila, ţe jedním z těchto řešení je 

opravdu podání výpovědi, s čímţ původně paní přišla. Kdyţ se autorka práce zpětně po týdnu 

snaţila dozvědět, jak celá tato situace dopadla, zjistila, ţe díky aktivnímu přístupu paní 

manaţerky a její rychlé reakci skutečně paní v pracovním poměru setrvala, ačkoli momentální 

situace na oddělení, kde pracovala, stále neumoţnila její přesun na vyšší pozici. Na jednu 

stranu tedy dokáţe být Alena opravdovým profesionálem, na stranu druhou se jiţ její 

podřízené několikrát setkaly se situací, kdy nedokázala udrţet své emoce, klidnou hlavu a do 

pracovních záleţitostí vloţila i své osobní názory a sympatie, resp. Nesympatie. Jedním 

z doporučení tedy je opravdu se za kaţdé situace chovat profesionálně a brát daný problém 

s nadhledem. Ačkoli můţe mít s konkrétním člověkem problémy, neměla by je řešit před 

ostatními členy týmu, ale mezi čtyřma očima.   
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Pozitivním faktem však je, ţe si je sama svých nedokonalostí vědoma a pracuje na nich. 

Účastní se různých školení, která jsou zaměřená ať uţ vyloţeně na problematiku 

personalistiky či na tzv. soft skills, čili měkké dovednosti – komunikace, týmová spolupráce, 

motivace, příkladnost, apod., která jí přináší přidanou hodnotu. V současné době prochází 

kurzem koučování, který bere nejen jako přínosem pro ni samotnou, aby jí někdo nastavil 

pomyslné zrcadlo a ukázal směr, jakým by se měla nadále ubírat, v čem se zlepšovat a jaké 

své vlastnosti naopak potlačit, ale sama se chce v blízké době stát koučem pro ostatní.  

5.3.4 Plant Controller – Evariste Pecqueur 

Evariste pracuje pro společnost Faurecia přes 13 let. Byl přijat na pozici Plant Controllera, 

kterou vykonává dodnes, lze o něm tedy říci, ţe svou práci vykonává dobře. Pochází z Francie 

a na základě rozhovoru i po čase stráveném při výkonu jeho práce lze říci, ţe i jeho národnost 

měla značný vliv na jeho osobnost. Do práce přichází vţdy v dobré náladě a v dobré náladě 

i  odchází. Jeho podřízení se cítí v práci velice příjemně, zpětná vazba na něj jako 

na  nadřízeného byla ve všech případech pozitivní. Jeho přátelskou povahu a pozitivní přístup 

k práci potvrzuje i fakt, ţe je téměř kaţdoročně vítězem podnikové soutěţe „Faurecian roku“ 

čili soutěţe o nejoblíbenějšího zaměstnance firmy. Tento titul obhájil minimálně 7x od doby 

zaloţení této soutěţe (cca 10 let zpět).  

Ačkoli je snem kaţdého zaměstnance mít tak přátelského vedoucího, je třeba si uvědomit, 

ţe  manaţer nemůţe být se všemi jen přítel a musí se umět postavit do role vůdce a zadávat 

úkoly. Během stínování manaţerů se autorka práce velice rychle utvrdila v názoru, který si na 

Evarista utvořila. Byla součástí situace, ve které zjistila, ţe je opravdu na své podřízené tak 

moc hodný a přátelský, ţe toho občas zneuţívají. Poprosil svého podřízeného o vytvoření 

analýzy nákladů za předchozí měsíc, tato analýza musela být hotova do konce dne. Během 

dne se ho ještě dvakrát optal, zda to je jiţ hotové, vţdy se mu však dostalo stejné odpovědi: 

„pracuji na tom“. Analýza do konce dne hotová nebyla a Evariste ji nakonec musel vytvářet 

sám po skončení pracovní doby.  

Je tedy velice přátelský a oblíbený mezi zaměstnanci, ale bohuţel na úkor toho, ţe některé 

úkoly, které svým podřízeným zadá, musí nakonec splnit sám v čase po pracovní době, který 

by mohl trávit doma se svou rodinou. Dle jeho slov nemá v povaze lidi úkolovat, rád vychází 

vstříc lidem a doufá, ţe lidé budou poté vycházet vstříc jemu. Není jisté, zda je to rozdílnou 

národností, moţná ve Francii tento přístup funguje, bohuţel v České republice jsou často 

hodní a přátelští lidé vyuţíváni a postupně na sebe navalují práci ostatních. Aby k tomuto 
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nedošlo, doporučila by autorka práce Evaristovi školení pro manaţery zaměřené především 

na  delegaci úkolů a jak být pro své podřízené nejen přítelem, ale hlavně autoritou. Příjemné 

pracovní prostředí je snem kaţdého zaměstnance, ale je nutné uvědomit si, ţe bez autority 

nedokáţe fungovat ţádná firma.  

5.3.5 Warehouse Coordinator – Tomáš Matis 

Tomáš je velice klidný a upřímný manaţer. Organizačně pod sebou má 3 supervizory, kteří 

mají pod sebou pracovníky, operátory logistiky, řidiče VZV, pracovníky ve skladu a další 

s  výrobou spjaté podřízené. Svůj pracovní den začíná schůzkou se supervizorem, který je 

momentálně na směně a probírají události, které se za dobu jeho nepřítomnosti udály a měly 

by významný vliv na fungování výroby. Na pozici, kterou zastává, má na starosti řízení 

supervizorů, fungování celého skladu, včasné dodávání potřebných dílů a jejich průběţné 

sledování. Je tedy celkem často pod stresem a je třeba se umět rychle rozhodovat, jak sám 

o  sobě však řekl, v tomto příliš neexceluje a moc si nevěří.  

Autorka práce měla moţnost být přítomna u situace, kdy byl na Tomáše vyvíjen velký tlak 

z  výroby, kdyţ jim včas nedodali materiál potřebný k výrobě palubních desek, které se další 

den musely vyrobené odvézt k zákazníkovi. Zároveň mu ve stejnou dobu přišel poţadavek 

z  jiné výrobní linky na dodání potřebného materiálu k výrobě dveřních panelů, který však jiţ, 

na rozdíl od prvního zmiňovaného materiálu, na skladě byl. Kdyby se nenechal v danou chvíli 

ovládnout stresem a nezačal se podceňovat, ţe toto nezvládne vyřešit, určitě by postupoval 

podle logického plánu, čili prvně nechat zařídit navezení potřebného materiálu ze skladu, coţ 

by pro něj znamenalo pouze obvolání supervizora, který by zbytek zařídil. Poté by se mohl 

v klidu soustředit na zajištění materiálu potřebného k výrobě palubních desek. Tomáš v 

tu  chvíli však propadl panice, byl velice roztěkaný, začal řešit obě věci najednou a nedokázal 

si stanovit jasné priority. Byl stále více nervózní, zamotal se do celé situace a jiţ nevěděl kudy 

ven. Vzal si celou situaci velice osobně a jiţ dopředu si ji vzal jako své osobní zklamání, 

ţe  nezvládá zajištění plynulosti výroby. Kdyţ ani po hodinovém přemýšlení nenašel schůdné 

východisko, uzavřel se sám do sebe a začal se ještě více litovat. Přitom bylo řešení velice 

snadné - stačilo zajít za svým nadřízeným, vysvětlit aktuální situaci a nechat si poradit. 

To  nakonec na popud svých podřízených udělal a společně s manaţerem logisticky nalezli 

efektivní řešení a problém byl během chvíle vyřešen.  

Celá tato situace byla názornou ukázkou, ţe si Tomáš opravdu nevěří, nedokáţe se ihned 

rozhodovat, stanovit priority a hlavně, ţe se bojí poprosit o pomoc a snaţí se vše zvládnout 
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sám. Autorka práce by Tomášovi doporučovala začít navštěvovat kurzy zaměřené na práci 

pod stresem. Kurzy, kde by se naučil nejen stres zvládat a ustát ho, ale také pod ním pracovat. 

Oblast automotive se vyznačuje velice rychlým tempem a neustálými změnami, na které je 

potřeba ihned reagovat, pokud však toto Tomáš ustát nedokáţe, musí se buď naučit zvládat 

občasný stres a brát ho jako součást svého pracovního ţivota, naučit se stanovovat priority 

úkolů nebo být otevřený i dalším moţnostem jako například přechodu do jiné oblasti, která 

není tolik dynamická. Jako manaţer je totiţ člověkem na správném místě, dokáţe lidem 

pomoci, vyslechnout je a je i skvělým leaderem. Snaţí se ostatním předat své znalosti, 

zároveň se nestydí přiznat, ţe má sám jisté mezery a rád se nechá od ostatních poučit. Mezi 

podřízenými má Tomáš velice silné zastání, jako nadřízený je mezi svými lidmi brán 

s respektem a pokorou. Nicméně i oni vnímají Tomášovy nedostatky a nalezl se mezi nimi 

i  názor takový, ţe za ním s problémy ve skladu nechodí, protoţe jim s nimi nepomůţe 

a  nakonec musí najít řešení sami. Na jednu stranu je dobré, ţe si dokáţí pomoci, na druhou 

stranu by zde měla fungovat komunikace a tok informací nejen shora dolů, ale také zdola 

nahoru.  

5.3.6 Všeobecná doporučení 

Všem manaţerům společnosti Faurecia Pardubice by autorka práce doporučila především 

uvědomit si, ţe jdou svým podřízeným příkladem. Ti k nim vzhlíţí a někteří se podvědomě 

snaţí být stejní jako oni. Pokud v práci tedy zůstávají pravidelně dlouho po konci pracovní 

doby, v podřízených to vyvolá pocit nutnosti dělat totéţ. U některých z nich se autorka práce 

při výzkumu setkala dokonce s pocitem provinilosti, ţe odchází z práce půl hodiny 

po  skončení pracovní doby nebo dokonce včas, coţ by mělo být aţ na potřebné výjimky 

samozřejmostí. Domů se vrací unavení a do práce chodí nevyspalí, coţ není v zájmu 

zaměstnance ani jeho nadřízeného.  

Je samozřejmě pozitivní, ţe jsou zaměstnanci oddaní své práci natolik, ţe většinu svého času 

tráví ve firmě, nicméně i dvě hodiny přesčasu denně jiţ na konci měsíce tvoří 40 hodin, coţ 

se  rovná jednomu pracovnímu týdnu navíc. Ačkoli je skvělé, ţe vypadají oddaní a odvádí 

více práce a firma z toho prosperuje, do budoucna to můţe mít následky jako vyčerpání, 

nechuť chodit do práce, ochod klíčových zaměstnanců a v nejhorším případě i tzv. syndrom 

vyhoření. Není důleţitějšího kapitálu ve firmě neţ toho lidského, je tedy třeba o něj pečovat. 

Dalším doporučením by mohlo být do budoucna nastavení „úředních hodin“, ve kterých 

můţou zaměstnanci za svými nadřízenými (pokud však nejde o akutní situaci) chodit na 
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konzultace či pomoc při plnění zadaných úkolů. Toto doporučení však souvisí s výstavbou 

kanceláří pro jednotlivé manaţery, není moţné je tedy implementovat ještě dříve před 

realizací předchozího doporučení. 

Autorka práce nepovaţuje za nutné testovat manaţery testem osobnosti neb nemá dostatečné 

vzdělání a praxi pro vyuţití seriózní metody. Hlavním cílem bylo zaměřit se na chování 

manaţerů, jejich jednání a způsob vedení podřízených. Z praxe totiţ sama autorka ví, 

ţe  manaţer se občas chová jinak, neţ jak říká, povaţuje tedy za důleţitější manaţerovy činy, 

ne slova.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat osobnost manaţera jako klíčového faktoru 

v organizaci a na základě výsledků pak navrhnout změny, které by přinesly zlepšení a rozvoj 

osobnosti jednotlivých manaţerů. Kaţdému z manaţerů bylo navrhnuto několik doporučení, 

díky kterým je moţné dosáhnout zlepšení se ve funkci manaţera, oblasti řízení lidských 

zdrojů a rozvinutí vlastní osobnosti.   

Samotná osobnost manaţera či řízení lidských zdrojů jsou velice obsáhlé pojmy a zdaleka 

se  nedají popsat v jedné diplomové práci, byly tedy popsány alespoň základní teoretické 

pojmy, mezi které patří pojetí managementu, manaţerských funkcí, samotná problematika 

osobnosti manaţera a řízení lidských zdrojů v organizaci. Dále byla věnována pozornost 

rozdílům ve stylech vedení a rozdílnosti mezi přístupem k práci z genderového hlediska, tedy 

mezi manaţerem muţského a ţenského pohlaví. V teoretické byly uvedeny rozdíly mezi muţi 

a ţenami, například v komunikaci – ţeny jsou komunikativnější a naslouchají trpělivěji neţ 

muţi, nebo v reakcích, ať uţ na běţné problémy či na stres – ţeny reagují více emočně, snaţí 

se pochopit příčiny problémů. I těchto rozdílů v jednání si při stínování manaţerů byla 

autorka vědoma. Alena je jedinou ţenou ve vrcholovém managementu, a ačkoli se mezi 

muţi  při schůzkách snaţí udrţet si tvář, občas se neubrání nevhodným emočním reakcím. Na 

druhou stranu je velice komunikativní, dokáţe vnést do diskuze mnoho zajímavých názorů 

a  poznatků, je schopna vše odůvodnit a především, za coţ je brána jako rovnocenný partner 

všech manaţerů, má na věci jiný pohled, který je často rozhodující pro důleţitá rozhodnutí. 

Za největší problém ve společnosti Faurecia povaţuje autorka práce vysoké číslo přesčasů. 

Ačkoli se jedná o firmu působící v automotive odvětví, které se vyznačuje rychlým tempem 

a  potřebou věnovat se své práci i trochu osobního času, nemění to nic na skutečnosti, 

ţe  začíná být téměř běţné trávit v práci dvě aţ tři hodiny přesčasů denně. Manaţeři by si měli 

uvědomit, ţe jdou svým podřízeným příkladem a pokud v práci zůstávají pravidelně dlouho 

po konci pracovní doby, v podřízených to vyvolá pocit nutnosti dělat totéţ. Někteří se cítí 

dokonce provinile, ţe odchází z práce půl hodiny po skončení pracovní doby nebo dokonce 

včas. Domů se vrací unavení a do práce chodí nevyspalí (někteří z nich si totiţ v obavách 

nesplnění termínu berou pracovní notebooky domů a pracují dlouho do noci, protoţe jim 

v devět hodin v noci chodí e-maily od nadřízených).  

Dále by nejen v návaznosti na tento problém autorka práce doporučila mít v závodě člověka, 

který bude zastávat funkci kouče. Prostředí automotive je obrovsky náročná oblast a má 
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tendenci do tohoto neuvěřitelně rychle se měnícího prostředí lidi strhnout. Ti tráví většinu 

svého času v práci a přestávají vnímat realitu a ztrácí schopnost komunikovat. Na druhou 

stranu – stále je to pořád a jen práce, která je zdrojem obţivy a lidé by si neměli plést osobní 

ţivot s tím pracovním, je tedy důleţité mít poblíţ nějakého člověka, který jim to bude 

neustále připomínat a bude se snaţit jim pomáhat. Stanovovat si své priority, pomáhat s time 

managementem, komunikací a schopností oddělit pracovní ţivot od osobního. Ačkoli můţe 

být autorce práce namítnuto, ţe by byl kouč v závodě dalším nákladem pro firmu, myslí si, 

ţe  by se jednalo o velice dobře investované finanční prostředky a bylo by vhodné tuto 

investici zváţit. Dalším moţným způsobem, jak dosáhnout podobného cíle, je začít aktivně 

řešit a kultivovat firemní kulturu ve firmě za velké podpory HR.  

Dalším doporučením je pak vyuţití přestavby závodu a výstavba nových kanceláří pro 

manaţery. Ze všech manaţerů na úrovni top managementu má pouze jeden z nich vlastní 

kancelář. Ostatní sdílí svou kancelář s některými ze členů svého týmu nebo jsou součástí open 

office, kde se nachází další čtyři oddělení – dá se tedy říci, ţe se v jedné místnosti nachází 

4  oddělení a ani jeden z manaţerů těchto oddělení nemá vlastní prostor a klid. S tím je pak 

úzce provázán fakt, ţe jsou neustále všem na očích a občas se stávají podřízení svědky 

nepříjemných situací, kdy jiţ manaţer nezvládne ovládnout své emoce a tzv. vybouchne. Tyto 

situace jsou součástí ţivota manaţerů a nedá se je naprosto eliminovat, ale dají se alespoň 

zmírnit tím, ţe budou mít vlastní kancelář a nebudou tak na očích všem. Další výhodou 

vlastní kanceláře manaţera je klid a s ním související moţnost soustředit se bez vyrušování na 

důleţité úkoly. 

Z teoretického hlediska by měl kaţdý manaţer umět naslouchat, být leaderem pro své lidi, jít 

příkladem, být empatický a zodpovědný za své činy. Ačkoli bylo uvedeno mnoţství 

doporučení, je autorka práce hrdá, ţe pracuje právě ve společnosti Faurecia Pardubice, kde je 

z teoretického hlediska kaţdý manaţer téměř ideálem. Sami se totiţ cítí být více součástí 

svého týmu neţ jako samostatná jednotka nad podřízenými, která je má pouze úkolovat 

a  dohlíţet na termíny. Jejich slova odpovídají jejich činům, dokáţí si připustit a uvědomit 

vlastní chyby a dělají maximum pro jejich odstranění. I toto chování manaţerů je jedním 

z důvodů, ţe jsou pracovníci ve Faurecii obklopeni přátelskou a uvolněnou atmosférou, která 

je spolu s fungujícím managementem základem dobře fungující společnosti se spokojenými 

pracovníky. Na základě výše uvedeného tedy můţeme konstatovat, ţe cíl práce byl splněn. 



69 

 

7 POUŽITÁ LITERATURA 

[1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. 

vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3, str.27 

[2] ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a 

postupy: 13. vydání. Přeloţil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-

80-247-5258-7. 

[3] ARNOLD, Frank. Management: učíme se od těch nejlepších. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-732-2. 

[4] ARNOLD, John, Cary L. COOPER a Ivan T. ROBERTSON. Work psychology: 

understanding human behaviour in the workplace. 2nd ed. London: Pitman, 1995. ISBN 

0-273-60324-8. 

[5] BANFIELD, Paul a Rebecca KAY. Introduction to human resource management. 2nd 

ed. Oxford: Oxford University Press, c2012, xxv, 400 s. ISBN 978-0-19-958108-5 

[6] BLÁHA, Jiří. Personalistika pro malé a střední firmy: východiska a vývoj. Vyd. 1. 

Brno: CP Books, 2005, 284 s. Manaţer. ISBN 80-251-0374-9. 

[7] BOXALL, Peter F., John PURCELL a Patrick M. WRIGHT. The Oxford handbook of 

human resource management. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 

9780199282517.  

[8] BRABENEC, Pavel. Implementační příručka: pokyny k pouţití systému OLINA - 

online nástroje pro řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. 

Praha: Národní institut dětí a mládeţe Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 

2012. ISBN 978-80-87449-35-6. 

[9] BRODSKÝ, Zdeněk. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 

2005, 97 s. ISBN 80-719-4782-2., str.12 

[10] BROOKS, Ian. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. 1. vyd. 

Brno: Computer Press, 2004, xiii, 296 s. ISBN 80-722-6763-9. str. 223 

[11] CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. 

a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3348-7. 

[12] CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. 

Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4033-1. 



70 

 

[13] ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manaţery: manaţerské styly, rozhodování, 

komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac. 

vyd. Praha: Management Press, 2009, 306 s. ISBN 978-80-7261-201-7 

[14] DAIGELER, Thomas. Vedení lidí v kostce: techniky vedoucí k úspěchu. Praha: Grada, 

2008. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2158-3. 

[15] DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: 

Grada Publishing, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2149-1. 

[16] DOLEŢAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle 

IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

4275-5. 

[17] DONNELLY, James H. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 1997, 821 s. Expert (Grada). ISBN 80-716-9422-3., str.24 

[18] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007. 

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4. 

[19] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9. 

[20] DYTRT, Zdeněk. Ţeny a management: kreativita, inovace, etika, kvalitativní 

management. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0150- 

[21] FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manaţerů. Praha: Grada, 2010. 

Management (Grada). ISBN 978-80-247-3067-7.) 

[22] KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: 

Grada Publishing, 2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

[23] KOCIANOVÁ, Renata. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

[24] KOUBEK, Josef a Dana ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ. Řízení lidských zdrojů: základy 

moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007, 399 s. 

Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-7261-168-3. 

[25] LAUFER, Hartmut. 99 tipů pro úspěšné vedení lidí. Praha: Grada, 2008. Management 

(Grada). ISBN 978-80-247-2445-4. 



71 

 

[26] LUKÁŠOVÁ, Růţena a Dana ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ. Organizační kultura: od 

sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 174 s. 

Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-0648-2 

[27] MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA. Úvod do podnikové 

ekonomiky. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5316-4. 

[28] MASLOW, Abraham. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 1943, 

(50), 370-396. 

[29] MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

Praha: Grada, 2010. Manaţer. ISBN 978-80-247-2339-6. 

[30] MIKULÁŠTÍK, Milan. Manaţerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: 

Grada, 2015. Manaţer. ISBN 978-80-247-4221-2. 

[31] NIERMEYER, Rainer a Manuel SEYFFERT. Jak motivovat sebe a své 

spolupracovníky. Praha: Grada, 2005. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-1223-7. 

[32] PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie pro ekonomy a manaţery. 3., aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: Grada, 2012. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3809-3. 

[33] SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 483 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

4644-9. 

[34] STOREY, John. New perspectives on human resource management. New York: 

Routledge, c1989. ISBN 9780415010412. 

[35] ŠNÝDROVÁ, Ivana. Manaţerka a stres. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. Pro moderní ţenu. 

ISBN 80-247-1272-5. TABULKA MUŢI VS. ŢENY STR 21 

[36] ŠTRACH, Pavel. Principy managementu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2008, 157 s. ISBN 978-80-86730-32-5.  

[37] URBAN, Jan. Jak zvládnout 10 nejobtíţnějších situací manaţera. Praha: Grada, 2008. 

Manaţer. ISBN 978-80-247-2465-2. 

[38] VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. Finanční 

řízení. ISBN 978-80-247-4642-5, str. 26 

[39] VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manaţerské přístupy, výkonnost a 

prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. 



72 

 

[40] Vlastnosti správného personalisty [online]. [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: 

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/personalistika/prijem-

zamestnancu/n:16721/Vlastnosti-spravneho-personalisty 

[41] VOCHOZKA, M., MULAČ, P. Podniková ekonomika. vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 570 

s. ISBN 978-80-247-4372-1. 

[42] VOŘÍŠEK, Karel a Jitka VYSEKALOVÁ. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. 

Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0. 

[43] VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: 

Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3528-3 

  



73 

 

8 PŘÍLOHY 

Příloha A – Řízený rozhovor s manažery .................................................................................. 74 

  



74 

 

Příloha A – Řízený rozhovor s manažery 

Rozhovor má 3 části: 

1. dětství, předpoklady pro výkon práce manažera, 

2. studium, praxe, 

3. práce ve Faurecii, přístup k práci. 

Dětství, předpoklady pro výkon práce manažera 

Čím jste chtěl/a být, kdyţ jste byl/a malá? 

Jaký předmět jste ve škole měl/a nejraději? 

Trávil/a jste svůj volný čas venku s ostatními nebo jste upřednostňoval/a být doma? 

Kdyţ jste byl/a součástí party, byl/a jste ten/ta, kdo rozhodoval, co se bude dělat, nebo jste jen 

poslouchal/a nebo dělal/a to, co ostatní? 

Byl/a jste spíš klidné dítě nebo jste rád/a objevoval/a nové věci a byl/a tak trochu neposedné 

dítě? 

Studium, praxe 

Jakou jste studoval/a střední školu + vysokou školu? 

Proč jste si právě tuto školu vybral/a? 

Bavily Vás ekonomicky/psychologicky/matematicky zaměřené předměty? Proč? 

Měl/a jste během studia jasno, čím se chcete v budoucnu ţivit? 

Co bylo Vaše vysněné povolání během studia? 

Získal/a jste během studia praxi? Pokud ano, jakou? 

Jaké byly Vaše pracovní zkušenosti předtím, neţ jste se poprvé dostal/a přímo na post 

manaţera? 

Jak dlouho vykonáváte práci manaţera/manaţerky (celkově)? 

Práce ve Faurecii, přístup k práci 

Jak dlouho ve společnosti Faruecia pracujete? 
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Přijímali Vás do Faurecie přímo na post manaţera/manaţerky nebo jste se ke své pozici 

dostal/a díky kariérnímu růstu? 

Jakou úroveň manaţera zaujímáte? 

Kolik podřízených máte ve svém týmu? 

Jaký styl vedení v práci vyuţíváte? 

Jaký styl vedení v práci si myslíte, ţe je nejvhodnější/nejefektivnější? 

Jaký typ osobnosti má dle Vás nejlepší předpoklady k tomu být dobrým manaţerem? 

Jaký typ osobnosti jste Vy? 

Kdybyste měl/a vybrat 4 vlastnosti, které u manaţera povaţujete za nejdůleţitější, které by to 

byly? 

Kdybyste měl/a vybrat 3 vlastnosti, které u manaţera povaţujete za nejslabší, které by to 

byly? 

Jaké schopnosti u manaţera povaţujete za nejdůleţitější? 

Který způsob motivace je dle Vás nejúčinnější? 

Který způsob motivace Vy sami pouţíváte? 

Snaţíte se od svých podřízených získávat zpětnou vazbu, abyste mohl/a zvýšit výkonnost 

celého týmu? 

Jakým způsobem tak činíte? 

Vyuţíváte při své práce komunikaci v cizím jazyce? Pokud ano, jaké? 

Jaké cizí jazyky ovládáte? 

Věnujete svůj čas samovzdělávání? Pokud ano, jak? 

Pořádá Faurecia školení a semináře zvyšující Vaší kvalifikaci? 

Kolikrát jste se jiţ za poslední rok zúčastnila nějakého kurzu/semináře? 

Vyhovují Vám semináře/školení nebo preferujete jinou volbu vzdělávání? Např. online 

vzdělávání, učení od ostatních, literatura, apod.  

 


