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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

MANAŽERSKÝ VÝCVIK  

SMYSL A CÍLE VÝCVIKU:  
Výcvik je realizován za účelem zvyšování efektivity, produktivity a kvality manažerů v organizaci. Staví 
rozvoj na dosavadních znalostech a zkušenostech, k nimž dodává systémové a ucelené vzdělání 
v oblasti manažerských hard- a soft-skills, a to včetně metodické podpory. 

Smyslem je přechod k profesionálnímu manažerskému řízení, legalizace manažerské zodpovědnosti, 
zajištění nastavení strategických cílů (výkonových i rozvojových) pro sebe a své podřízené, zavedení 
modelu manažerského intervalového řízení do praxe a dodat specializované manažerské nástroje dle 
konkrétní praxe účastníků. 

Program doplňuje znalosti a dovednosti, které pomáhají výkon akcelerovat, učí manažery přemýšlet  
o své roli a postavení v rámci firmy, o firemní kultuře a strategii. Nastavuje a přivádí k životu základní
principy firemní kultury v rámci společnosti, oddělení, týmu, kanceláře. Dává možnost 
si v „bezpečném prostředí“ natrénovat řešení problémových situací, vyjednávání, zvládání stresu… 

Součástí manažerského programu je videolearningový modul „Úspěšný manažer“, doplňující další 
soft-skills techniky a principy.  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A ORGANIZACE:  
Cca devítiměsíční manažerský výcvik je tvořen navzájem provázanou kombinací výcvikového 
programu orientovaného na manažerské hard-skills (práce se zodpovědností, strategické myšlení, 
nastavování dlouhodobých cílů, systém intervalového řízení, řízení porad apod.) a e-programu 
orientovaného na manažerské soft-skills (sebeřízení, komunikace, práce s časem, skupinová práce 
a porady, stress management, rozvoj…) 

Výcvikový program je tvořen šesti na sebe navazujícími dvojdenními soustředěními, v celkové časové 
dotaci 90 hodin. Prvních tři soustředění jsou výcviková a tréninková (přednášky, semináře 
a praktická cvičení, celkem 45 hodin), poslední tři soustředění jsou supervizní (supervize 
videonahrávek, kazuistik nebo živých manažerských rozhovorů, celkem 45 hodin).  

E-program je tvořen šedesáti výukovými videi, která na vás čekají v rámci samostudia.  

Na posledním soustředění budete prokazovat vaší schopnosti vést a řídit manažerský rozhovor 
dle minimálních požadavků tohoto výcviku a prokazatelné převedení poznatků získaných 
v rámci programu do Vaší praxe.  

Účastníci, kteří absolvují min. 82 (z celkových 90) hodin, splní všechny předepsané úkoly 
a úspěšně osvědčí na posledním soustředění, mohou získat Certifikát společnosti Extima CZ.  
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

MANAŽERSKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM 

MEZI JEDNOTLIVÝMI SOUSTŘEDĚNÍMI:  
Program klade na účastníky poměrně velké nároky i mezi jednotlivými soustředěními.  

» Prostor mezi jednotlivými soustředěními je brán jako prostor pro trénink a zkoušení získaných 
poznatků. V průběhu programu začnou být záhy vidět velmi výrazné rozdíly v chování, myšlení 
i výsledcích účastníků, kteří svědomitě praktikují, a účastníků, kteří si dané soustředění „jen“ 
odsedí, ale v praxi na sobě dále nepracují.  

» Po každém soustředění jsou zároveň zadány „výcvikové úkoly“ do dalšího soustředění. 
Smyslem těchto úkolů je podpořit aplikaci získaných poznatků do reálné praxe a zajistit 
zpětnou reflexi, jak se tato aplikace daří, případně co dalšího je třeba zajistit, aby se dařila dle 
nároků společnosti. 

» Mezi jednotlivými soustředěními dále doporučujeme sjednat si alespoň jedno sezení se svým 
přímým nadřízeným, se zaměřením na vaše potřeby a potřeby organizace vzhledem k tomuto 
výcvikovému programu – tedy příprava na následující soustředění a zhodnocení soustředění 
proběhlého. 

» Vaši manažeři mají tyto materiály k dispozici a budou se aktivně podílet na podpoře 
a vyžadování převádění teorie do praxe. Manažeři budou jezdit na závěr jednotlivých 
soustředění – poslechnout si, co si odnášíte, a co s tím plánujete v mezičase dělat. Na 
posledním soustředění budou v roli vašeho oponenta a budou hlídat, zda nabyté znalosti 
a dovednosti skutečně převádíte do reálné každodenní praxe. 

» Zároveň jsou všichni vrcholoví manažeři připraveni být Vám k dispozici jako poradcové 
či konzultanti - využívejte jich. 

DOPORUČENÍ:  
Vřele doporučujeme před odjezdem na akci přesměrovat po dobu trvání akce mobilní a emailovou 
komunikaci na vašeho zástupce, případně jinak zajistit, abyste nebyli v průběhu akce touto 
komunikací rušeni. 

To, zda a jak využijete celý program, závisí s největší části na vás. Starejte se proto o sebe, aby vám po 
celou dobu programu bylo „užitečně“, a to jak po stránce obsahové, tak i procesní a organizační.  

Jede konzultant moc pomalu? Zrychlete ho. Jede naopak moc rychle a vy něčemu nerozumíte? 
Zastavte ho a nebojte se zeptat, klidně třikrát, čtyřikrát, dokud to nebude jasné. Dělá se něco příliš 
složitě? Přijďte s návrhem jak jinak, jednodušeji. Bolí záda? Klidně se protáhněte, projděte 
po místnosti, lehněte na zem… A tak dále.  

Nedopusťte, abyste odjížděli z kteréhokoliv soustředění naštvaní nebo nespokojení a zařizujte si vše 
tak, aby program dopadl k vaší spokojenosti. 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SOUSTŘEDĚNÍ 

Cílem celého programu je, aby účastníci pochopili moderní pojetí role manažera v celé jeho šíři, 
uvědomili si základní principy manažerské práce - dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí, 
a připojili se k nárokům, které jsou v rámci organizace kladeny na moderní manažerskou roli.  

Zároveň, aby jednotliví účastníci získali a prakticky bezpečně ovládli základní principy, nástroje 
a techniky naplňující nároky na intervalové řízení v rámci manažerské pozici, a to v následujících 
tematicky zaměřených oblastech: 

1. soustředění - ROLE MANŽERA str. 6 
Základní orientace v roli manažera a jejím smyslu vzhledem k firmě. Obsah manažerské role, osobnost 
manažera, manažerská zodpovědnost. Základní principy podnikatelského a prozákaznického myšlení 
a chování. Typy manažerské práce.  

2. soustředění – MANAŽERSKÁ STRATEGIE str. 26 
Princip přímého řízení lidí – dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí. Vyšší rámce – 
manažerská strategie, objednávky zadavatele. Model intervalového řízení. Praxe: tvorba objednávek 
zadavatele pro konkrétní podřízené. 

3. soustředění – PEOPLE MANAGERING A INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ str. 39 
Metodika manažerského rozhovoru v rámci intervalového řízení – od nastavení kontextů 
po závěrečnou intervenci. Prováděcí mechanismus sebereflexe v rámci rozhovoru. Praxe: tréning 
manažerských rozhovorů. 

4. soustředění – SUPERVIZE str. 51 
Rozvojová supervize manažerské praxe účastníků – supervize videonahrávek. Supervize reálných 
objednávek zadavatele. Doplnění specifických manažerských nástrojů dle konkrétní potřeby 
účastníků. 

5. soustředění – SUPERVIZE str. 55 
Rozvojová supervize manažerské praxe účastníků – supervize videonahrávek nebo živá supervize 
reálné manažerské práce. Supervize reálných objednávek zadavatele. Doplnění specifických 
manažerských nástrojů dle konkrétní potřeby účastníků. 

6. soustředění - SUPERVIZE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA str. 59 
Osvědčující supervize manažerské praxe účastníků. Tvorba akčního plánu pro další období – 
udržitelnost, další rozvoj a seberozvoj, záchranná síť při komplikacích apod. 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

ORGANIZACE 

Termíny jednotlivých soustředění:  

» 1. soustředění:  23. - 24. června 2020
» 2. soustředění:  29. - 30. července 2020
» 3. soustředění:  03. - 04. září 2020
» 4. soustředění:  21. - 22. září 2020
» 5. soustředění:  01. - 02. prosince 2020
» 6. soustředění:  28. - 29. ledna 2021 

Časově jsou výcviková soustředění koncipována vždy první den 10-18hod, druhý den 9-16hod., 
přičemž je standardem, že na noc se zůstává v místě soustředění (večerní neformálně-pracovní část 
je důležitou a cennou součástí výcviku).   

Pokud by bylo třeba řešit cokoliv organizačně – provozního, s důvěrou se obracejte na office 
managerku Extimy – Hanku Štěpánovou, tel. 604 921 019, mail office@extima.cz 

Výcvikovým programem Vás budou provázet:  

Petr Hložánek  Martin Chochola    

tel. 604381430   tel. 604179980 

hlozanek@extima.cz chochola@extima.cz 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

ROLE MANAŽERA  
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

 

STRATEGICKÝ RÁMEC 

SMYSL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (FIRMY):  

Smysl obchodní společnosti je uspokojit potřeby …………  prostřednictvím 
uspokojení potřeb  …………  za nutného uspokojení potřeb  ………… 

STRATEGICKÝ RÁMEC: 

» VIZE:  

» POSLÁNÍ: 

» HODNOTY:  

» ROČNÍ CÍLE:           realizace 

DVA HLAVNÍ NÁSTROJE NAPLŇOVÁNÍ (REALIZACE) STRATEGICKÉHO RÁMCE: 

FS: DoS: 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

UDĚLAT TO  
ZA NĚ 

ROLE MANAŽERA 

MANAŽERING:  ………………………………………………………………… 

MANAŽER PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST  

NA ZÁKLADĚ URČENÝCH ČI VLASTNÍCH CÍLŮ K NIM ZAMĚSTNANCE VEDE 

NEVYHNUTELNÝ, ÚČELNÝ A POTŘEBNÝ ZPŮSOB PRÁCE  

ZAJIŠTĚNÍ VYŠŠÍCH CÍLŮ (MANAŽERA, ODDĚLENÍ, REGIONU, FIRMY…)  

USMĚRNĚNÍ CHOVÁNÍ A VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ ŽÁDOUCÍM SMĚREM 

ŘÍDÍ 

ÚKOLUJE

 VYŽADUJE

MOTIVUJE, ODMĚŇUJE A TRESTÁ  

HODNOTÍ

ROZHODUJE

POUŽÍVÁ TVRDÝ JAZYK 

…

VZÍT SI JE NA 
STAROST 

NECHAT JE 
V TOM 

NECHAT TO 
NA NICH 

JÁ VÍM, JAK TO  
U TEBE JE A JAK TO 

MUSÍŠ UDĚLAT 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

VEDENÍ (STRATEGIE) – ŘÍZENÍ (OPERATIVA) – VÝKON (FS) – LIDI (FK) 

TYPY MANAŽERŮ  

TRADIČNÍ VEDOUCÍ 

LINIOVÝ 

 INTUITIVNÍ PROJEKTOVÝ 

PEOPLE 

MODERNÍ HYBRID 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

OBSAH ROLE MANAŽERA: OBECNÝ PROFESIOGRAM 

OBECNÝ PROFESIOGRAM:  
popis jednotlivých obecných činností (nároků) na konkrétní pozici v časové struktuře 

1.          2.              3.        4.                   5.                  6.           7.           

20%      20%          20%                 10%              15%              10%      5% 

1. manažerská strategie – vytváření vlastní strategie, aktivní propojování strategie firmy se
strategií oddělení. Přenášení strategie společnosti do svých cílů, své práce, a cílů na své
podřízené

2. people managering – dlouhodobý a systematický rozvoj lidí, zvyšování kompetentnosti,
podpora v jejich práci – přímé řízení a vedení lidí

3. koordinace procesů – přímé řízení úkolu / procesu / výkonu, lidé jako nástroj k dosažení cíle
(zadávání úkolů, rozdělování práce, porady…), využívá různé styly řízení (direktivní,
participativní, týmový…)

4. seberozvoj – vlastní rozvoj manažera (nové znalosti a dovednosti, osobnostní a profesní růst)

5. vytváření koalic – budování porozumění a vztahů s kolegy, hledání společného jazyka

6. vlastní výkon – práce specialisty

7. nutná administrativa

SMYSL:  
» manažer chápe svou pozici ve firemním systému 

» manažer ví, jakými způsoby má dosahovat cílů prostřednictvím vedení a řízení druhých lidí 

» manažer zná poměr: úkol (vede a řídí) + lidi (vede a řídí) 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

OBSAH ROLE MANAŽERA: TYPY 

TYPOLOGIE DLE PODOBNOSTI OBECNÝCH PROFESIOGRAMŮ:  

MANAŽER „A“ –  people manažer 

» umí pracovat s celým sociálním systémem 

» umí vytvářet personální / obchodní / odbornou strategii společnosti 

» zvládá manažerskou práci s jednotlivcem i skupinou, v běžných i krizových situacích 

» bez vlastního výkonu 

MANAŽER „B“ –  hybrid 

» umí převádět strategii společnosti do strategie oddělení, týmu 

» pomocí manažerských technik zvládá v běžných situacích práci s jednotlivcem 

» zvládá strategické i operativní koordinační jednání s týmem i jednotlivcem 

» část vlastního výkonu 

MANAŽER „C“ –  koordinátor 

» zvládá strategické i operativní koordinační jednání s týmem i jednotlivcem 

» rozvíjí ostatní radami, náměty, tlakem a kontrolou 

» velká část vlastního výkonu –  osobní efektivita, osobní strategické chování 

» v rámci projektového řízení –  projektový manažer 

MANAŽER „D“ – selfmanažer, specialista 

» největší část vlastního výkonu - osobní efektivita  

» orientuje se v požadavcích více nadřízených 

» rozumí a připojuje se k jazyku nadřízených 

» zná základní principy a techniky manažerské práce a připojuje se k nim 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

KOMPETENČNÍ MODEL 

ROZPRACOVÁNÍ OBECNÉHO PROFESIOGRAMU:  
» cílem je vědět co dělat a jak to dělat 

KOMPETENCE:  
» přijatelnost 

» řízení 

» vedení 

» rozvoj 

PRINCIPY / MYŠLENÍ:  
» strategické > operativní 
» zodpovědnost > obliba 
» jak ano > jak ne  
» vnitřní motivace > vnější motivace  

CHOVÁNÍ VE STANDARDNÍCH SITUACÍCH:  
» 
» 
» 

CHOVÁNÍ:  
» 
» 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

CHOVÁNÍ – STANDARDNÍ SITUACE 

MANAŽER  

Projevy chování pozorovatelné v komunikaci s jednotlivcem nebo skupinou/týmem, které naplňují 
Principy, respektive Kompetence manažera:   

S jednotlivcem:  

Operativní jednání v rámci strategických cílů:  

» intervalové řízení 
systém pravidelných manažerských rozhovorů pro naplnění dlouhodobých cílů 

» otevřené zásahy 
schopnost otevřeně mluvit o potřebách, pocitech, poskytování pozitivní či negativní zpětné 
vazby, trvání na dohodách… 

» participativní domlouvání  
domlouvání s výrazným zapojením partnera, hledání synergických (třetích) řešení… 

» zjišťování názoru partnera 
poctivé zjištění/naslouchání toho/tomu, jak ostatní o věcech přemýšlí, jaké mají nápady, 
potřeby, potíže, silné a slabé stránky, představy o řešení… 

» řešení konfliktů, odporu, námitek 
kultivované řešení obtížných situací, kde jsou ve hře emoce, tlaky, odlišnosti… 

Se skupinou: 

» řízení porady, skupinové informování, koordinace 
schopnost připravit a řídit poradu skupinovým způsobem (předávání informací/cílů, 
koordinace, vysvětlování smyslu a kontextů…) 

Manažerský systém: 

» sebeřízení –  selfmanažering  

» strategie 
dlouhodobé strategické (roční) cíle pro oddělení, pro sebe a pro podřízené, které jsou  
v operativě prokazatelně naplňovány (rozvojové i výkonové)  

» vytvoření a naplňování systému řízení  
dohody o spolupráci, intervalové manažerské rozhovory, rozvojové a kariérové plány, 
double-cally, porady, pravidla...)  
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

NÁSTROJ PRO (SEBE)ŘÍZENÍ: CÍLE 

PODNĚT 

CÍL CESTA 

SMARTS CÍLE 

S  ................................
M ................................
A  ................................
R  ................................
T  ................................
S  ................................
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

TYPY MANAŽERSKÉ PRÁCE 

PEČOVÁNÍ 

DOZÍRÁNÍ 

PŘESVĚDČOVÁNÍ 

Musím to vymyslet za tebe. 
Nejsi k tomu kompetentní.

Manažer si bere na starost zaměstnance jako toho, 

kdo v této věci není kompetentní, stanovuje cíle a cestu, 

říká, co a jak má dělat… Zaměstnanec snáší péči manažera. 

Nemohu to nechat jen na tobě.
Stačí tě kontrolovat.

Manažer stanovil cíle, cestu nechává na zaměstnanci,

 ale dozírá nad jeho postupem, ve snaze překlenout tím 

nedostatek zaměstnancovy zodpovědnosti. Zaměstnanec se podrobuje 

„právu“ manažera prosazovat normy, pravidla a rozhodnutí. 

Potřebuji tě motivovat.
Stačí tě pobízet.

Manažer si bere na starost kontrolu toho, jaké má 

zaměstnanec postoje, názory, styly či hodnoty a jaké by je 

měl mít, bere si na starost právě teď najít způsob, jak zaměstnance přesvědčit, 

aby chtěl (něco). Zaměstnanec podléhá schopnosti manažera 

vybudit jeho aktivitu a iniciativu. 
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VÝCVIKOVÉ ÚKOLY 

Výcvikové úkoly se skládají ze tří částí:  

» z krátkého hodnotícího mailu zaslaného cca do jednoho týdne po soustředění (viz 1) 

» z písemného/mailového zpracování vybraných úkolů (viz 2) 

» e-program Úspěšný manažer, první lekce (viz 3) 

1) do týdne:

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli do týdne mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 1, 1. soustředění 

» Do textu: 

» Vypiš zajímavé myšlenky a tvé postřehy ze soustředění (stačí jen v heslech, klíčových 
slovech, není třeba souvislý text). 

» Představ si, že na sobě něco do měsíce změníš, rozvineš… Napiš, jak bude nově vypadat 
tvé konkrétní chování (na příkladu nějaké situace).  

» Přemýšlej a napiš, co by pomohlo tvé firmě (společná technika, dovednost…). 

2) do dalšího soustředění:

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 2, 1. soustředění 

» Do textu popiš splnění alespoň pěti z následujících úkolů (tučné ber jako povinné):   

» Sestav si přehledně zásady, které tě nejvíce oslovily, a umísti je v dohledu před svůj 
pracovní prostor. Uvědomuj si, k čemu je to dobré, a napiš o tom.  

» Realizuj libovolnou aktivitu, která vede k šíření a společnému sdílení těch myšlenek, které 
se ti osvědčily, mezi ostatní (spolupracovníky, rodinu…). Napiš, jak se ti to podařilo.  

» Popiš rozdíly mezi tvým starým a novým chováním (stejné situace, různé myšlení, 
reakce…)  

» Všímej si u ostatních, kde běžné chování/myšlení/návyky nepomáhají situaci, a navrhni, co 
by šlo dělat jinak.   

» K termínům (manažer, vedoucí, hybrid, vize, poslání, cíl, cesta…) napiš definici a praktický 
příklad. 

» Vyhledej/vytvoř formulaci firemní kultury své organizace. Posuď, jak je konkrétní, jak ji lidé 
vnímají, žijí, jak jim pomáhá. Sestav své návrhy na to, aby byla lépe formulována, lépe 
vnímána a více lidem pomáhala v praxi. 

» Vytvoř vlastní obecný profesiogram své pozice – aktuální, a společně s tvým 
manažerem vytvořte variantu optimální (jak má vypadat tvoje pozice za rok). Jakému 
typu z představených typů manažerů se bude nejvíce blížit a proč?  

» Projdi Popisy chování ve standardních situacích a navrhni alespoň deset změn (či nových 
popisů), které by lépe seděly tvojí firmě.   
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» Vytipuj činnosti/způsoby, kterými v práci dosahuješ největšího podílu na požadovaných 
výsledcích. Zamysli se nad tím, co by pomohlo, abys je dělal raději, častěji a dával jim 
předost před ostatními činnostmi. 

» Udělej si přehled svých silných a slabých stránek. Zkus odhadnout, kolik procent přínosu 
dávají ty silné a co stojí ty slabé. Pak pro každou silnou stránku najdi způsob, jak ji ve svém 
životě zvýraznit, prodat, uplatnit. A ke každé slabé stránce napiš alespoň tři 
hlediska/situace, v nichž by mohla být tobě či někomu dalšímu užitečná.  

» Hlídej, kdy a v jakých situacích používáš které způsoby manažerské práce, a zda jsou 
tyto způsoby užitečné. Pokud ne, pokus se „přepnout“ do způsobu užitečného; 
alespoň tři takové situace popiš.  

» Popiš alespoň tři situace ze své praxe, kdy se ti podařilo vědomě rozlišit podnět, cíl a cestu, 
zamysli se, jaké jiné výstupy by z dané situace vyplynuly, kdybys toto rozlišení neudělal. 

» Sám si na základě informací získaných na výcviku urči pro sebe užitečný úkol a popiš jeho 
splnění a přínosy, které jsi tím získal.  

3) do dalšího soustředění:

» V rámci e-programu Úspěšný manažer absolvuj první videolekci (Tradiční a moderní manažer) 
a úspěšně jí zakonči závěrečným testem. 

» Zaznamenej si popis splnění alespoň tří cvičení pro praxi z první videolekce (budeš je později 
potřebovat k závěrečné zkoušce) 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: SELFMANAŽERING 

Oblasti Projevy chování manažera Hodnocení 

emoce, 
energie, 

přirozenost, 
otevřenost 

Dokáže bezkonfliktně pracovat s negativními emocemi vlastními i druhých (vyřešit 
citlivou situaci) 

Jeví se stabilní/vyrovnaný, i v obtížných situacích si uchovává nadhled 

Nedopustí, aby se přepracoval (umí relaxovat, rychle se vzpamatovat), je minimálně 
nemocný, většinou má dostatek energie, práci většinou zvládá v běžné pracovní době 

Je pro většinu lidí čitelný (lidé odhadnou, co si myslí), chová se tak, jaký doopravdy je 

Otevřeně dává najevo své potřeby, pocity, co může a nemůže (nelze od něj očekávat) 
a aktivně nabízí řešení toho, co nemůže (nemá, nechce…) 

Je otevřený (odvážný a zároveň ohleduplný) i vzhledem k nadřízeným i podřízeným 

pracovní 
návyky 

Pracovní čas si organizuje podle důležitosti, ne podle naléhavosti (není "hasičem"), 
kvalifikovaně si vybírá to nejdůležitější 

Cíle/úkoly přijímá tak, aby měl ověřeny všechny důležité parametry: termín, jasnou 
podobu výstupu, smysl, reálnost… 

Umí myslet ve více kontextech, rozšiřovat možnosti, vidět věci z různých úhlů pohledu 

Při své práci hodně přemýšlí nad tím, co, jak a proč dělá a zda je to, co dělá, 
to nejužitečnější 

Plní dohodnuté závazky, cíle, úkoly, dohody, termíny… Je dochvilný, spolehlivý. Jakmile 
je ohroženo plnění cílů, včas vyjednává 

Snaží se rozhodovat uváženě, ne operativně, ale perspektivně, s ohledem na chtěný 
výsledek v budoucnosti 

Uvědomuje si návaznosti své práce a práce ostatních, rozumí jim a trvale je ovlivňuje 

Důležité cíle, dohody, termíny má zachycené písemně, v užitečné/přehledné struktuře 

Dělá věci se „zvažovanou“ pečlivostí, tam, kde to není podstatné, se nezdržuje zbytečnou 
pečlivostí 

rozvoj, novum 

Trvale a viditelně na sobě pracuje, stará se nejen o vlastní odbornost, ale i o svůj 
osobnostní rozvoj 

Je otevřený k novým nápadům a podporuje jejich vytváření a realizaci 

Vyžaduje zpětnou vazbu (na sebe nebo na informace, které předává a tak ověřuje 
pochopení...) 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: VEDENÍ - STRATEGIE 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

firemní 
kontexty (FS, 

FK) 

Aktivně se snaží rozumět/ovlivňovat firemní strategii a kulturu a předává/vysvětluje je 
podřízeným 

 

V souvislosti se strategickými cíli přemýšlí o svých/týmových cílech a prioritách a dílčí 
úkoly dává do souladu s vyššími kontexty 

 

Rozvíjí, podporuje a propaguje firemní kulturu a je příkladem v oblasti preferovaného 
firemního chování 

 

Plánuje plnění plánu s rezervou a průběžně řídí tým ke splnění plánu (písemně)  

Hledá další zdroje/nápady pro podporu plnění strategie (sdílení zkušeností, 
provokování ostatních, analýza konkurence…) 

 

Výsledná řešení, která navrhuje, mají spíše strategický charakter  

„Strategické“ převádí do Akčních/Rozvojových plánů jednotlivých pracovníků a řídí 
podle nich v rámci manažerských rozhovorů (kontroluje, opravuje poruchy…)    

 

rozhovory 

Periodicky (minimálně měsíčně) vede s podřízenými ne-operativní rozhovor s tématy: 
hodnocení výkonu/dovedností/motivace pracovníka, sjednocení na dalších 
rozvojových a výkonových cílech… 

 

Je schopen vést rozhovor tak, že se s pracovníkem shodne na výstupech  

Výstupy (např. výkonové a rozvojové cíle) jsou definovány tak (konkrétně, 
smysluplně…), že je možné podle nich pracovníka v dalším období řídit 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: ZÁSAHY 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

obecné zásady 

Projevuje se otevřeně (odvážně = o věcech/potřebách mluví + ohleduplně = tak aby 
to partner unesl) i vzhledem k nadřízeným i podřízeným 

 

Je pro většinu lidí čitelný (lidé odhadnou, co si myslí), chová se tak, jaký doopravdy je  

Otevřeně dává najevo své potřeby, pocity, co může a nemůže (nelze od něj očekávat) 
a aktivně nabízí řešení toho, co nemůže (nemá, nechce…) 

 

Nepracuje s podněty (témata, problémy), definuje cíle a vyžaduje výstupy  

Místo hodnocení osoby (vlastnosti…) popisuje konkrétní situaci, chování  

Projevuje se klidně, zásahy neřeší v emocích  

Mluví za sebe, v "já" jazyce  

Místo manipulace jasně stanovuje potřeby  

Používá jasná slova, ne hraniční (příliš pozitivní/negativní)  

kritika a 
ocenění 

Hledá spíše to, co funguje, a to velmi konkrétně oceňuje  

Ví, že kritika není většinou užitečná, a proto místo kritiky jasně stanovuje žádoucí cíle 
v budoucnosti 

 

Kritiku se snaží "vyrovnat" i nalezením něčeho pozitivního  

Pokud pracovník má potřebu situaci dále rozvádět, přechází do participativního 
domlouvání (= partnerské - takové, kde řešení hledají a vytvářejí obě strany) 

 

potřeby, trvání 
na dohodách 

Jasně sděluje svůj požadavek a má jej podpořen vhodnými argumenty (firemní 
strategie, kultura, dohody…) 

 

Při potížích připomíná domluvené dohody a vybízí k jejich dodržování  
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PROJEVY CHOVÁNÍ: DOMLOUVÁNÍ 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

participativní 
domlouvání 

Alespoň rámcově určuje svou roli a rámce rozhovoru (šéf, kolega… domlouvání, 
příkaz...) 

 

Na začátku rozhovoru se domluví nebo určí cíl na rozhovor a s partnerem jej 
odsouhlasí - dřív než začne řešit (nenaskakuje na "podnět") 

 

Při řešení je patrná snaha o hledání způsobů jak „ano" (hledání řešení), ne hledání 
příčin, proč „ne" (analýza stavu) 

 

Má snahu o zapojení partnera otevřenými otázkami a naslouchá mu, ověřuje si své 
pochopení 

 

Své námitky převádí do otázek, proto místo tvrdých argumentů (to nejde, 
protože…) volí spíše otázky na možné řešení (a jak bys překonal tuto námitku?) 

 

Nějak se stará i o dobré emoce partnera (neutrální slova, vlídný tón, respekt  
k vidění partnera…), aby rozhovor skončil v pokud možno dobrých či neutrálních 
pocitech obou stran 

 

Je-li to potřeba, dokáže přimět pracovníka k naslouchání a vlídně prosazovat svůj 
názor, stanovený cíl 

 

Umí rozeznat, kdy pracuje na cíli a kdy na cestě, jaký přístup právě používá 
(direktivní, poradenský, participativní…) a proč jej používá 

 

U výsledné dohody ověřuje pochopení a přesvědčuje se o reálnosti jejího naplnění, 
případně domlouvá kontrolní body 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: DELEGOVÁNÍ 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

delegování  

Deleguje zejména úkoly typu "správce" (nikoli "poslíček") a jasně předává 
zodpovědnost za celý úkol (manažer je případně jen konzultantem pracovníka) 

 

Úkoly deleguje v maximální možné míře a včas, dokud nejsou naléhavé  

Jasně deleguje výstup/cíl úkolu, hranice, odpovědnosti; cestu pokud možno 
nechává na pracovníkovi (ale ověřuje si, že partner cestu najde) 

 

Není-li možno/vhodné jasně určit cíl úkolu (cíl je ve vyšším kontextu), vyjasňuje, 
že prvním úkolem je vytvoření zadání/cíle v nižším kontextu 

 

S pracovníkem výše uvedené domlouvá, ověřuje, jak rozuměl, že schvaluje 
požadované parametry a že má potřebné kompetence (dovednosti) k naplnění 
cíle  

 

Deleguje i kontrolu (manažer následně kontroluje kontrolu pracovníka)  

Požaduje a vyžaduje maximální spolehlivost (splnění domluvených požadavků)  

U výsledné dohody o delegování ověřuje pochopení a přesvědčuje se  
o reálnosti jejího naplnění, případně domlouvá kontrolní body, podle zkušeností 
úkol písemně zaznamenává 

 

Pro přesné stanovení cíle musí znát lidi (co je baví, motivuje, brzdí), proto zná své 
podřízené, jejich cíle a limity. 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: ZJIŠŤOVÁNÍ 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

zjišťování 

Je připraven, ví, co a proč chce zjistit a jak to zjistí (vhodné otázky…)  

Zadává cíl rozhovoru (zjišťování) a následnosti (smysl)  

Připojuje se na pracovníka i přes jazyk  

I když pouze zjišťuje, otevřenými otázkami ověřuje různé situace, kontexty   

Své případné protiargumenty, námitky a pochybnosti převádí do otázek  

Projevuje zájem o pracovníkovy názory, podporuje jej, ověřuje si pochopení  
a sumarizuje získané poznatky 

 

Vyhýbá se hodnocení, interpretaci, radám, názorům; své případné 
protiargumenty, námitky či pochybnosti převádí do otázek 

 

Narazí-li na pozitivní/zajímavé zdroje, možnosti, doptává se  

Myslí na následnosti a při zjišťování ověřuje jejich reálnost 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: OBTÍŽNÉ SITUACE 
 

Oblasti  Projevy chování manažera Hodnocení 

obtížné situace 

Dokáže rozeznat riziko vznikajícího konfliktu a situaci přerušit (stop)  

Pojmenovává bez obviňování vzniklou situaci a ověřuje si, že on i pracovník to 
chtějí jinak/lépe 

 

Jasně pojmenovává role, limity, možnosti…  

Hledá způsoby jak „ano" (hledá řešení), ne důvod, proč „ne" (analýza stavu).  

Potvrzuje/redefinuje Cíl rozhovoru a přidává cíl emoční (odcházet v +/0 emocích)  

Navrhuje pozitivní, strukturovanější formu Cesty/rozhovoru, která reflektuje 
vzniklé potíže 

 

Dále se drží domluvené Cesty, potvrzuje postupné cíle, povzbuzuje  
k dodržování pravidel 

 

I v obtížné situaci jedná přiměřeně klidně, nehodnotí lidi, ale situace, není 
agresivní nebo pasivní 

 

Umí rozpoznat silné stránky pracovníka a v problémových situacích na nich staví  

Potvrzuje postupné cíle, povzbuzuje k dodržování pravidel  

Na konci rozhovoru ověřuje naplnění Cíle rozhovoru logického i emočního   

Preventuje další opakování obtíží v budoucnu (upozorněním, změnou systému, 
rozvojem pracovníka…) 

 

Nepodaří-li se situaci zklidnit, dokáže situaci nekonfliktně přerušit a domluvit 
následnosti 

 

Jestliže se opakovaně nedaří situaci řešit, dokáže si vyžádat pomoc 
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PROJEVY CHOVÁNÍ: SYSTÉM 
 

Oblasti  Možné projevy chování manažera (náměty) Hodnocení 

Manažerský systém 

Má se svými lidmi domluvena pravidla běžné komunikace  

Má se svými lidmi domluvena pravidla řízení (kdy a jak cíle, porady…)  

Má se svými lidmi domluvena pravidla eskalace a rolí, ve kterých pro lidi funguje  

Existuje systém porad (užitečný, zpětnovazební…)  

Jsou odděleny a existují porady strategické (nastavování strategií, klíčových 
cílů…) 

 

Existuje systém individuálních neoperativních manažerských rozhovorů  

Zná individuální odlišnosti jednotlivých pracovníků (silné a slabé stránky…)  

Má a využívá pomůcky pro rozvoj svých podřízených  

Ví, kdo a jak mu může pomoci (řídit jej), když je v úzkých  
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

 

 
 
 
 
 
DRUHÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

MANAŽERSKÁ STRATEGIE 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

 

ZÁKLADY MANAŽERSKÉ STRATEGIE 
 

 

MANAŽERING:  ………………………………………………………………… 
 

 

 
 

  

MANAŽER PRACOVNÍK 

POTŘEBY 
ZÁKLADNÍ KONTEXT MANAŽERSKÉ PRÁCE 



 

www.extima.cz     Extima CZ, s.r.o., Budějovická 1155, 252 42 Jesenice u Prahy 
  +420 604 921 019, info@extima.cz  
28 

MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

KONCEPT ZADAVATELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZADAVATEL 

MANAŽER 

PRACOVNÍK 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

ZADAVATEL - STRUKTURA 
 

   ZADAVATEL  
  

STÁT 
zákony, státní zájem, 

společenská očekávání 

MOJE MORÁLKA 
morální apely, etické 

normy, vyznání 

ORGANIZACE 

NESPECIFICKÁ 
OBJEDNÁVKA 

předpokládané 
potřeby 

KONKRÉTNÍ 
OBJEDNÁVKA 

formulované 
potřeby 

potřeby 
nadřízených 

normy, 
směrnice, plány, 

strategie …
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

TVORBA OBJEDNÁVKY ZADAVATELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJEDNÁVKA 
ZADAVATELE 

    dílčí cíle                                                     cesty                                     nástroje a prostředky 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

MANAŽERSKÁ ŠVESTKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lehce dosažitelná těžší přístup nejhůře dostupné 
 na povrchu v hloubce nejhlouběji 

 VĚDĚNÍ CHOVÁNÍ MYŠLENÍ 
  
  

JÁDRO DUŽINA SLUPKA 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

REDUKČNÍ KŘÍŽ DÍLČÍCH CÍLŮ 
 

 

 

 

 

  

OBJEDNÁVKA 
ZADAVATELE 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

 
INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ:…………………………………………………………… 

 
FREKVENCE INTERVALOVÉHO ŘÍZENÍ:…………………………………………… 

MODEL INTERVALOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             0 %             1. SEZENÍ          +                                                        =                  12 %     

           94 %             POSLEDNÍ SEZENÍ    +                                                =                100 %    

           41 %             4. SEZENÍ          +                                                         =                  49 %     

           38 %             3. SEZENÍ          +                                                         =                  40 %     

           16 %             2. SEZENÍ          +                                                         =                  25 %     

.

. 

. 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

OBJEDNÁVKA ZADAVATELE 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

REVIZE OBJEDNÁVKY ZADAVATELE 
 

Užitečné cíle manažer formuluje jako:  

  

v jejich sociálních  
a vztahových 
souvislostech 

v jejich různých 
situačních 

souvislostech 

jako důležité, významné 
pro manažera  

i partnera 

ambiciózní, ne příliš 
jednoduché pro 

partnera 

jako sled menších 
kroků, dílčích cílů 

jako dosažení 
schopné, respektující 

možnosti partnera 

v termínech popisu 
konkrétního chování, 

výstupů, měřitelně 

jako začátek  
a přítomnost něčeho 

nového, chtěného 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

ZÁSADY PROFESIONÁLNÍHO MANAGERINGU 
 

 
(1)  Sebedefinice manažera 

Manažer je nositel (reprezentant) objednávek zadavatele 

Manažer zná všechny objednávky, které nese 

 
(2)  Objednávka zadavatele 

Formulovaná v jazyce zaměstnance 

Vyslovená vždy před zahájením manažerské práce 

Zdůvodněná, jen pokud to zaměstnanec vyžaduje 

 
(3)  Průhlednost manažerské práce 

Otevřené vedení zaměstnance ke konkrétním cílům (dozírání a péče) 

Vysvětlované způsoby ovlivňování zaměstnance (péče) 

Nepřípustná zastřená manažerská práce, manipulace a plaváček 

 
(4)  Kontext zkompetentnění 

Citlivé vnímání zkompetentnění zaměstnance 

Volba odpovídajících způsobů manažerské práce 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

VÝCVIKOVÉ ÚKOLY 

Výcvikové úkoly se skládá ze tří částí:  

» z krátkého hodnotícího mailu zaslaného cca do jednoho týdne po soustředění (viz 1) 

» z praktických úkolů do dalšího soustředění (viz 2) 

» e-program Úspěšný manažer, druhá lekce (viz 3) 

 

1) do týdne: 

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli do týdne mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 1, 2. soustředění 

» Do textu: 

» Vypiš zajímavé myšlenky a tvé postřehy ze soustředění (stačí jen v heslech, klíčových 
slovech, není třeba souvislý text). 

» Představ si, že na sobě něco do měsíce změníš, rozvineš… Napiš, jak bude nově vypadat 
tvé konkrétní chování (na příkladu nějaké situace).  

» Přemýšlej a napiš, co by pomohlo tvé firmě (společná technika, dovednost…). 

2) do dalšího soustředění: 

» Udělej tři rozhovory (asi 10 – xx minut): Kromě reflektování, který z typů manažerské práce 
používáš, v rozhovoru použij jednu věc, kterou ses naučil na tomto nebo minulém 
soustředění.  Testuj, co a jak funguje. Přemýšlej, co změna způsobuje (co to dělá  
s rozhovorem – co se děje jiného, jak jinak reaguje tvůj partner apod.) 

» Udělej další 3 rozhovory (asi 10 – xx minut): V rozhovorech použij jednu věc, kterou ses 
naučil na tomto nebo minulém soustředění. Testuj, co a jak funguje. Alespoň jeden  
z rozhovorů (doporučení: ne-manažerský) nahraj na videokameru. Tvým úkolem je 
poslouchat nahrávku a přemýšlet o tom, co a proč děláš, co změna způsobuje (co to dělá 
s rozhovorem – co se děje jiného, jak jinak reaguje tvůj partner apod.)  

» Zkompletuj alespoň 3 objednávky zadavatele na své podřízené. Sepiš si alespoň tři 
objednávky zadavatele na své přímé podřízené, a to včetně rozpadu na jednotlivé dílčí 
cíle, cesty, nástroje a prostředky.  

Sepsané objednávky zadavatele pošli emailem na adresu info@extima.cz (a v kopii 
představiteli tvojí společnosti; předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 2, 2. 
soustředění) a přines je také s sebou na další soustředění. 

 
3) do dalšího soustředění: 

» V rámci e-programu Úspěšný manažer absolvuj druhou videolekci a úspěšně jí zakonči 
závěrečným testem. 

» Zaznamenej si popis splnění alespoň tří cvičení pro praxi z druhé videolekce (budeš je později 
potřebovat k závěrečné zkoušce) 



 

www.extima.cz     Extima CZ, s.r.o., Budějovická 1155, 252 42 Jesenice u Prahy 
  +420 604 921 019, info@extima.cz  
38 

MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

MODELOVÉ OBJEDNÁVKY ZADAVATELE PRO INSPIRACI 
 
Potřebuji, abys od/do 1. 1. 2021… 
 

Objednávky zadavatele na pozici: 

» v pohodě zvládnul zkušební dobu a oba jsme dali palec nahoru, že má smysl dál spolupracovat 
» fungoval jako samostatný a zodpovědný konstruktér 
» byl největší expert/držitel odbornosti a školitel/garant v oblasti práškového lakování 
» skutečně naplňoval pozici junior/medior/senior účetní 
» měl stejný nebo lepší výkon, ve standardní pracovní době 8,5h denně 
» ses stal mým provozní/operativní zástupcem/pravou rukou 
» měl zcela připraveného nástupce a mohl odejít do důchodu/na jinou pozici/do jiné firmy 

 
Objednávky zadavatele na roli: 

» byl tím hlavním, kdo do firmy/týmu přináší inovace, optimalizace a zlepšováky, a je schopen pro ně ostatní 
skutečně nadchnout 

» byl tím hlavním, kdo ve firmě/týmu hlídá rizika, a je v tomto směru pro ostatní nepostradatelnou, 
využívanou a ceněnou vnitřní službou 

 
Objednávky zadavatele manažerské: 

» dosahoval výsledků prostřednictvím druhých lidí a zařizoval co největší výkon za co nejmenší náklady 
» dosahoval výsledků v 80% prostřednictvím druhých lidí, v 20% prostřednictvím vlastního výkonu 
» převzal plnou zodpovědnost za oblast akvizic 
» měl postavené nové oddělení kvality, které budeš samostatně řídit   
» byl schopen dát ruku do ohně za svoje lidi 
» měl v oddělení lidi, kteří jsou většími odborníky, než jsi ty sám 
» byl plně zodpovědný za atmosféru ve svém týmu  
» měl tým, kde jednotliví lidé jsou optimálně vytížení 

 

Objednávky zadavatele vztažené k principům myšlení (a z nich vyplývajícího chování): 

» fungoval podle principu: za neúspěch nesu zodpovědnost já, ne moji lidi 
» fungoval jako dobrý hospodář 
» prokazatelně přemýšlel a fungoval podle principu „jak ano, ne jak ne“ 
» prokazatelně přemýšlel a fungoval proaktivně, nikoliv reaktivně 
» prokazatelně přemýšlel a fungoval strategicky, nikoliv jen operativně 
» prokazatelně přemýšlel jako hospodář, ne jako predátor 
» prokazatelně přemýšlel a fungoval v rámci sociální produktivity, ne jen té individuální 

 

Objednávky zadavatele vztažené k odběratelsko-dodavatelským vztahům: 

» byl manažerem oddělení, které je vnímáno jako důležitá a chtěná součást firmy 
» byl manažerem oddělení, které je vnímáno a hodnoceno jako dobrá vnitřní služba 
» byl manažerem oddělení, jehož výsledky top management zná a oceňuje je 
» byl manažerem oddělení, které je výkladní skříní firemní kultury 
» sis našel k Lojzovi cestu a prokazatelně s ním začal spolupracovat 
» o tobě zákazníci/odběratelé říkali toto: důvěryhodný partner/příjemná spolupráce/můžu se spolehnout/ 

full servis/zajímá se o mé potřeby a rychle je naplňuje/hledá pro mě řešení… 
 
Objednávky zadavatele vztažené k osobnostním charakteristikám: 

» prokazatelně rozvinul svou respektuplnost/sociální vnímavost/sebejistotu/tvořivost… 
» i když je to (situace, nastavení, pozice…) těžké a náročné, tak aby se ti dobře žilo a pracovalo 
» ses soustředil a pracoval jen na tom, co skutečně můžeš ovlivňovat 
» v průběhu roku udržel stabilní výkonnost/vnitřní motivaci/energii 
» byl schopen strategicky přemýšlet o plnění plánu/personálním vytížení/produktovém portfoliu 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

 
 
 
 
 
 
 

TŘETÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

MANAŽERSKÝ ROZHOVOR - INTERVALOVÉ ŘÍZENÍ 
  

ÚVODNÍ 
INTERVENCE 

OBJEDNÁVKA 
ZADAVATELE 

HODNOCENÍ 
PROBĚHLÉHO 

OBDOBÍ 

ZÁVĚREČNÁ 
INTERVENCE 

STANOVENÍ 
ČI DOMLUVENÍ 

CESTY K CÍLI

STANOVENÍ 
DNEŠNÍHO CÍLE

PŘÍPRAVA 
NA ROZHOVOR 

REALIZACE 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

PŘÍPRAVA A ÚVODNÍ INTERVENCE 
 

PŘÍPRAVA – PŘED ZAHÁJENÍM MANAŽERSKÉHO ROZHOVORU:   

 

- Proč právě s tímto zaměstnancem? (smysl) 

- Co chci - obecně, dnes (objednávka zadavatele, cíl na rozhovor)  

- Jak tohoto zaměstnance vidím, vnímám? (kompetentnost v rámci cíle na rozhovor) 

- Jak na to půjdu (cesta) 

- Jak je na manažerský rozhovor připraven? (první setkání x navazující setkání, úkoly z minule) 

- Poznámky manažera, reflexe mezidobí 

- Naladění manažera na intervalové řízení (vlastní stav, vztah k partnerovi) 

- Příprava místnosti 

 
 
ÚVODNÍ INTERVENCE:  

 

 

 

  SMYSL  
SETKÁNÍ 

ČASOVÝ 
KONTEXT 

ROLE  
A PRŮBĚH 

POCIT 
ZAMĚSTNANCE

PRAVIDLA 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

HODNOCENÍ PROBĚHLÉHO OBDOBÍ 
 

CO JE HOTOVÉ Z OBJEDNÁVKY ZADAVATELE? 

 

 
  

BĚŽNÉ 
KPI 

ÚKOLY 
Z MINULA 

CCA 3MIN 
REPORT PARTNERA 

PRO MANAŽERA
DATA A PODNĚTY

JAZYK 
CÍLŮ A VÝSTUPŮ 

BEZPEČNÉ  
PROSTŘEDÍ 

VZTAŽENO K  
CELÉ OZ 

U NEGATIV 
NÁVRHY ŘEŠENÍ
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

STANOVENÍ CÍLE NA ROZHOVOR 
 

 
  

VYCHÁZÍ Z 
OBJEDNÁVKY 
ZADAVATELE 

NEPLÁNUJ, 
ZAŘIZUJ 

REDUKČNÍ  
KŘÍŽ 

JASNÁ 
MĚŘITELNOST 

EFEKTIVITA! 
NEZVLÁDNE SÁM? 

OPERATIVA 
PLUS STRATEGIE

Potřebuji, abys dnes odcházel a … 



 

www.extima.cz     Extima CZ, s.r.o., Budějovická 1155, 252 42 Jesenice u Prahy 
  +420 604 921 019, info@extima.cz  
44 

MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

CESTA – STANOVENÍ METODY REALIZACE 
 

  metody, které manažer používá pro naplnění cíle na dnešní sezení 
  popis toho, co bude dělat partner a co manažer, aby dosáhli dnešního cíle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODY REALIZACE:  

»  konstruktivní otázky 

»  předání informace, školení, výuka 

»  zkouška, trénink, nácvik, hraní rolí 

»  ďáblův advokát 

»  rada, vlastní zkušenost manažera 

»  model 

»  pozitivně zjišťovací otázky 

»  +/-, SWOT …  

»  … 

»  další techniky viz Úspěšný manažer  

jaká změna se má stát? 
jaký cíl musíme naplnit?  

(švestka, kříž) 

naplňujeme  
Objednávku 
zadavatele?   

co umím? 
jaké metody mám 

k dispozici?  

jak vnímám partnera 
kompetentního?  
(péče/dozírání) 

neplánuj, zařizuj! 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

ZÁVĚREČNÁ INTERVENCE 
 

SMYSL:   …………………  +   ……………………………  +  …………………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Konstruktivní nápady, náměty, Podpora zaměstnance, aby získané 
  podporující partnera v mezidobí převedl do praxe 
 
 Příklad: Potřebuji, abyste si do příště všímal  Příklad: Jaké tři nejdůležitější věci  
všeho, co se Vám, na obchodních schůzkách  si z dnešního rozhovoru odnášíš? 
 daří, a toto si zapisoval. Vaším úkolem je  A jak se to konkrétně projeví  
donést mi na příští setkání seznam alespoň  ve tvé praxi do našeho dalšího  
 deseti věcí, které se podařily. setkání, které máme za dva týdny?  
 
 Rozvojové, související s OZ! Manažerský standard 

 Popřípadě příprava na příště 
 (co nastudovat, připravit si…) 

  

ÚKOL MANAŽERSKÉ 
UKONČENÍ 
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MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

ŠKÁLOVÁNÍ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEFINUJ, CO MĚŘÍŠ A POUŽIJ ŠKÁLU VHODNOU PRO KONKRÉTNÍHO ZAMĚSTNANCE 

 0-10; 1-5; -10-0; 48-70; 0%-100% apod. 

 

2. DEFINUJ A STRUČNĚ POPIŠ ZAČÁTEK ŠKÁLY 

 Vždy definuj počáteční stav jako předcházející „tady a teď“ 

 Stačí obecný popis, netřeba zabíhat do detailů 

 

3. DEFINUJ A PODROBNĚ POPIŠ KONEC ŠKÁLY 

 Vždy definuj jako žádaný stav zakotvený v čase 

 Propoj s Objednávkou zadavatele, se kterou pracuješ 

 Pro popis lze využít aspektů Objednávkového stroje či zapojit do popisu zaměstnance 

 

4. DEFINUJ A PODROBNĚ POPIŠ AKTUÁLNÍ STAV 

 Urči a shodni se se zaměstnancem, kde na škále se právě nachází 

 Definujte tento stav přes vše, co se již daří, co zaměstnanec na tomto bodě zvládá 

 

5. DEFINUJ A PODROBNĚ POPIŠ STAV NA KONCI DNEŠNÍHO ROZHOVORU 

 Urči a pomocí Objednávkového stroje popiš stav, kam se dnes máte dostat 

 

6. ZVOL NÁSTROJE K DOSAŽENÍ DNEŠNÍHO CÍLE  

 Péče, dozírání, přesvědčování 

 
7. PŘI OPAKOVANÉ SPOLUPRÁCI VYUŹÍVEJ STEJNOU ŠKÁLU 

  

optimální stav,  
kam se 

potřebujeme 
dostat 

začátek, nejhorší 
možný stav 

0 10 
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TYPOLOGIE OTÁZEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

KONSTRUKTIVNÍZJIŠŤOVACÍ INSTRUKTIVNÍ 

POZITIVNÍ NEUTRÁLNÍ NEGATIVNÍ 
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SEBEREFLEXE - PROVÁDĚCÍ MECHANISMUS 
 

  

  PRACOVNÍK MANAŽER 

REAKCE NĚCO SLYŠÍ 

INTERPRETUJE SI,  
CO SLYŠÍ 

PŘEMÝŠLÍ, KDE JE  
A CO DĚLÁ 

PŘEMÝŠLÍ, KAM DÁL

PŘEMÝŠLÍ, JAK DÁL INTERVENCE 
MANAŽERA 
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VÝCVIKOVÉ ÚKOLY 

Výcvikové úkoly se skládají z pěti částí. Tentokrát toho bude hodně!   

» z krátkého hodnotícího mailu zaslaného cca do jednoho týdne po soustředění (viz 1) 

» z praktických úkolů do dalšího soustředění (viz 2) 

» ze závěrečných písemných prací (viz 3) 

» e-program Úspěšný manažer, třetí lekce (viz 4) 

» rozhovor se svým manažerem (viz 5) 

1) do týdne:

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli do týdne mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 1, 3. soustředění 

» Do textu: 

» Vypiš zajímavé myšlenky a tvé postřehy ze soustředění (stačí jen v heslech, klíčových 
slovech, není třeba souvislý text). 

» Představ si, že na sobě něco do měsíce změníš, rozvineš… Napiš, jak bude nově vypadat 
tvé konkrétní chování (na příkladu nějaké situace).  

» Přemýšlej a napiš, co by pomohlo tvé firmě (společná technika, dovednost…). 

2) do dalšího soustředění:

» Udělej 3-5 rozhovorů (asi 20 – 90minut): V rozhovorech použij vždy alespoň jednu věc, 
kterou ses naučil na tomto nebo předchozích soustředěních.  Testuj, co a jak funguje – 
zkoušej sebereflexi. Přemýšlej, co změna způsobuje (co to dělá s rozhovorem – co se děje 
jiného, jak jinak reaguje partner apod.).  

» Udělej dalších 3-5 rozhovorů (asi 20 – 90minut): V rozhovorech použij vždy alespoň jednu 
věc, kterou ses naučil na tomto nebo předchozích soustředěních.  Testuj, co a jak funguje. 
Rozhovory nahraj na videokameru. Tvým úkolem je poslouchat nahrávku a přemýšlet o 
tom, co a proč děláš, co změna způsobuje (co to dělá s rozhovorem – co se děje jiného, jak 
jinak reaguje tvůj partner apod.) 

» Udělej dalších 3-5 kompletních manažerských rozhovorů (40 – 120minut).  Testuj,  
co a jak funguje. Rozhovory nahraj na videokameru. Tvým úkolem je poslouchat nahrávku 
a reflektovat – jednak metodiku, jednak efektivitu rozhovoru.  

» Na další soustředění dovez min. dvě nahrávky kompletních manažerských rozhovorů.  
K nim vytvoř časovou osu (v které minutě děláš jaký krok dle metodiky manažerského 
rozhovoru). Ke každému rozhovoru si dále připrav své cíle, které chceš pomocí 
supervize naplnit.  

» Zvaž možnost „živé supervize“ pro další soustředění; v případě zájmu informuj supervizora 
min. týden před dalším soustředěním.  

…pokračování na další stránce!
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» Prvních 20 minut jednoho z nahraných manažerských rozhovorů doslovně přepiš 
(včetně ehm, uhm…) do PC, a ke každému svému vstupu udělej červeným písmem  
tři komentáře:  

»  proč jsi udělal právě tento vstup? (metodika)  

»  co ti asi běželo hlavou? (interpretace) 

»  co bys příště v tomto vstupu udělal jinak? (doslovné znění - citace)  

» Zkompletuj objednávky zadavatele na všechny své podřízené. Sepiš si objednávky 
zadavatele na všechny své přímé podřízené, a to včetně rozpadu na jednotlivé dílčí cíle, 
cesty, nástroje a prostředky.  

Přepis rozhovoru a zbylé objednávky zadavatele zašli emailem na adresu 
info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti; předmět: firma, jméno, název 
výcviku, úkol č. 2, 3. soustředění) a přines je také s sebou na další soustředění. 

3) do 14 dnů před posledním soustředěním:

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli dvě závěrečné písemné 
práce (Předmět: firma, jméno, název výcviku, závěrečné práce) 

» Prezentace sebe jako manažera. Na 2 normostrany A4 (60/30), prezentace musí postačovat 
k tvému prodání se vedení společnosti.  

» Jak využívám sebereflexi ve své manažerské praxi. Esej, nejméně 6 normostran A4 (60/30) 

» Obě práce budou oponovány, oponenty budou supervizor výcvikového programu  
a představitel tvojí společnosti. 

» Obě práce slouží jako příprava pro obhajobu v rámci osvědčující supervize (viz str. 60). 

4) do dalšího soustředění:

» V rámci e-programu Úspěšný manažer absolvuj třetí videolekci a úspěšně jí zakonči 
závěrečným testem. 

» Zaznamenej si popis splnění alespoň tří cvičení pro praxi z třetí videolekce (budeš je později 
potřebovat k závěrečné zkoušce) 

5) do dalšího soustředění:

» Absolvuj min. jeden rozhovor se svým manažerem. Zkoušej se chovat, mluvit a reagovat 
tak, jak bys očekával od svého nejlepšího podřízeného:  

» Pracuj s objednávkou zadavatele 

» Zkoušej precizně (stručně – ve výstupech, přesto konkrétně) hodnotit proběhlé období,  
u nezdarů automaticky nabízej řešení/nápravu/alternativy 

» Upřesňuj si cíl na rozhovor 

» Navrhuj a domlouvej cestu k tomuto cíli 

» Buď aktivní v realizaci – snaž se být dobrým partnerem pro dozírání 

» Po ukončení rozhovoru se zajímej o názor manažera, jak své fungování můžeš upravit. 
Sepiš si pro sebe výstupy a pošli i na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí 
společnosti) – do předmětu: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 3, 3. soustředění 
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ČTVRTÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

SUPERVIZE 
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SUPERVIZE 
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VÝCVIKOVÉ ÚKOLY 

Výcvikové úkoly se skládají ze čtyř částí:  

» z krátkého hodnotícího mailu zaslaného cca do jednoho týdne po soustředění (viz 1) 

» z praktických úkolů do dalšího soustředění (viz 2) 

» e-program Úspěšný manažer, čtvrtá a pátá lekce (viz 3)  

» rozhovor se svým manažerem (viz 4) 

1) do týdne:

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli do týdne mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 1, 4. soustředění 

» Do textu: 

» Vypiš zajímavé myšlenky a tvé postřehy ze soustředění (stačí jen v heslech, klíčových 
slovech, není třeba souvislý text). 

» Představ si, že na sobě něco do měsíce změníš, rozvineš… Napiš, jak bude nově vypadat 
tvé konkrétní chování (na příkladu nějaké situace).  

» Přemýšlej a napiš, co by pomohlo tvé firmě (společná technika, dovednost…). 

2) do dalšího soustředění:

» Udělej dalších 3-5 manažerských rozhovorů (asi 40 – 120minut): Testuj kompletní 
manažerské rozhovory dle dojednaných objednávek zadavatele. Rozhovory nahraj  
na videokameru. Tvým úkolem je poslouchat nahrávku a reflektovat – jednak metodiku, 
jednak efektivitu rozhovoru.  

» Prostuduj Minimální požadavky pro osvědčující supervizi (viz str. 61), testuj, zda by tvé 
manažerské rozhovory již teď osvědčily, popř. co je třeba upravit, aby tomu tak bylo.  

» Krátkou reflexi „Co musím ve svých manažerských rozhovorech změnit, aby 
úspěšně prošly osvědčující supervizí“ pošli do příštího soustředění na adresu 
info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti). Předmět: firma, jméno, 
název výcviku, úkol č. 2, 4. soustředění. 

» Na další soustředění dovez min. dvě nahrávky kompletních manažerských 
rozhovorů.  K nim vytvoř časovou osu (v které minutě děláš jaký krok dle metodiky 
manažerského rozhovoru). Ke každému rozhovoru si dále připrav své cíle, které 
chceš pomocí supervize naplnit.  

» Zvaž možnost „živé supervize“ pro další soustředění; v případě zájmu informuj supervizora 
min. týden před dalším soustředěním.  

Pokračování na další stránce… 
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3) do dalšího soustředění: 

» » V rámci e-programu Úspěšný manažer absolvuj čtvrtou a pátou videolekci a úspěšně je 
zakonči závěrečnými testy. 

» Zaznamenej si popis splnění alespoň tří cvičení pro praxi ze čtvrté a z páté videolekce (budeš je 
později potřebovat k závěrečné zkoušce) 

 

4) do dalšího soustředění: 

» Absolvuj min. jeden rozhovor se svým manažerem. Zkoušej se chovat, mluvit a reagovat 
tak, jak bys očekával od svého nejlepšího podřízeného:  

» Pracuj s objednávkou zadavatele 

» Zkoušej precizně (stručně – ve výstupech, přesto konkrétně) hodnotit proběhlé období,  
u nezdarů automaticky nabízej řešení/nápravu/alternativy 

» Upřesňuj si cíl na rozhovor 

» Navrhuj a domlouvej cestu k tomuto cíli 

» Buď aktivní v realizaci – snaž se být dobrým partnerem pro dozírání 

» Po ukončení rozhovoru se zajímej o názor manažera, jak své fungování můžeš upravit. 
Sepiš si pro sebe výstupy a pošli i na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí 
společnosti) – do předmětu: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 3, 4. soustředění 
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PÁTÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

SUPERVIZE 
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SUPERVIZE 
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VÝCVIKOVÉ ÚKOLY 

Výcvikové úkoly se skládají ze čtyř částí:  

» z krátkého hodnotícího mailu zaslaného cca do jednoho týdne po soustředění (viz 1) 

» z praktických úkolů do posledního soustředění (viz 2)  

» e-program Úspěšný manažer, šestá a sedmá lekce (viz 3) 

» rozhovor se svým manažerem (viz 4) 

Nezapomeň na písemné práce, zadané na třetím soustředění. 

1) do týdne: 

» Na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti) pošli do týdne mail:  

» Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 1, 5. soustředění 

» Do textu: 

» Vypiš zajímavé myšlenky a tvé postřehy ze soustředění (stačí jen v heslech, klíčových 
slovech, není třeba souvislý text). 

» Představ si, že na sobě něco do měsíce změníš, rozvineš… Napiš, jak bude nově vypadat 
tvé konkrétní chování (na příkladu nějaké situace).  

» Přemýšlej a napiš, co by pomohlo tvé firmě (společná technika, dovednost…). 

2) do dalšího soustředění: 

» Udělej s každým ze svých podřízených manažerský rozhovor (45 – 120 minut): Testuj 
kompletní manažerské rozhovory dle vytvořených objednávek zadavatele. Rozhovory 
nahraj na videokameru. Tvým úkolem je poslouchat nahrávku a reflektovat – jednak 
metodiku, jednak efektivitu rozhovoru.  

» Prostuduj Minimální požadavky pro osvědčující supervizi (viz str. 61), testuj, zda by tvé 
manažerské rozhovory osvědčily, popř. co je třeba upravit, aby tomu tak bylo.  

» Na další soustředění dovez min. dvě nahrávky kompletních manažerských rozhovorů, 
které splňují minimální podmínky osvědčující supervize (viz str. 61).  K nim vytvoř 
časovou osu (v které minutě děláš jaký krok dle metodiky manažerského rozhovoru). 
Ke každému rozhovoru si připrav své cíle, které chceš pomocí supervize naplnit.  

» Vytvoř finální verze objednávek zadavatele pro všechny své podřízené. Tyto sepiš  
a pošli na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí společnosti).  Předmět: 
firma, jméno, název výcviku, úkol č. 2, 5. soustředění. 

 

 

 

Pokračování na další stránce…  
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3) do tří dnů před posledním soustředěním: 

» V rámci e-programu Úspěšný manažer absolvuj šestou a sedmou videolekci a úspěšně je 
zakonči závěrečnými testy. 

» Zaznamenej si popis splnění alespoň tří cvičení pro praxi ze šesté a ze sedmé videolekce.  

» Sepsaná cvičení ze všech videolekcí (min. 21 cvičení) pošli na adresu info@extima.cz  
(a v kopii představiteli tvojí společnosti). Předmět: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 3,  
5. soustředění. 

 

4) do dalšího soustředění: 

» Absolvuj min. jeden rozhovor se svým manažerem. Zkoušej se chovat, mluvit a reagovat 
tak, jak bys očekával od svého nejlepšího podřízeného:  

» Pracuj s objednávkou zadavatele 

» Zkoušej precizně (stručně – ve výstupech, přesto konkrétně) hodnotit proběhlé období,  
u nezdarů automaticky nabízej řešení/nápravu/alternativy 

» Upřesňuj si cíl na rozhovor 

» Navrhuj a domlouvej cestu k tomuto cíli 

» Buď aktivní v realizaci – snaž se být dobrým partnerem pro dozírání 

» Po ukončení rozhovoru se zajímej o názor manažera, jak své fungování můžeš upravit. 
Sepiš si pro sebe výstupy a pošli i na adresu info@extima.cz (a v kopii představiteli tvojí 
společnosti) – do předmětu: firma, jméno, název výcviku, úkol č. 4, 5. soustředění 
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ŠESTÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

OSVĚDČUJÍCÍ SUPERVIZE 
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OSVĚDČUJÍCÍ SUPERVIZE 
 

Smysl a cíle: 
 

(1)  Ověřit, zda účastník zvládl předepsané minimum teorie a praxe v konkrétní aplikační oblasti. 

(2)  Podpořit sebereflexi účastníka a schopnost hodnotit svoji zvládnutou metodickou úroveň. 

(3)  Bez ohledu na výsledek OSV (osvědčující supervize) zmapovat a popsat vše, co účastník zvládl v porovnání se stavem 
před zahájením výcviku. 

 

Pravidla osvědčující supervize: 
 

(1)  Probíhá v rámci poslední skupinové supervize výcviku 

(2)  Probíhá přímým rozborem videonahrávky manažerské práce – intervalového řízení 

    - účastník zabezpečuje nahrávku své práce a její plnou použitelnost 

    - akreditace jednoho účastníka trvá standardně 15-45 minut 

    - akreditaci lze opakovat bez omezení placeně individuálně či skupinově mimo výcvikový program 

(3)  Probíhá obhajobou vlastní manažerské praxe účastníka 

        - účastník volí formu své obhajoby a zabezpečuje všechny náležité podklady 

     - obhajoba je oponována, oponentem je představitel společnosti (zadavatel) 

    - obhajoba jednoho účastníka trvá standardně 15-20 minut 

       - obhajobu lze opakovat bez omezení mimo výcvikový program 

 

Průběh osvědčující supervize: 
 

(1)  Po zahájení seznámí supervizor účastníky s pravidly: 

-  nejde o skupinovou supervizi – superviduje a rozhoduje jen supervizor 

-  ostatní účastníci jsou „poradní orgán“, jehož názorem není supervizor nijak vázán 

-  pozornost supervizora je zaměřena výhradně na akreditujícího se účastníka 

 (2)  Akreditace: 

- supervizor hodnotí, jak je účastník schopen prakticky uplatňovat teorie, metodiky a techniky při práci  
s jednotlivcem (manažerské dovednosti) a jak je schopen reflektovat, co a proč dělá (schopnost sebereflexe) 

-  manažerské dovednosti supervizor na videozáznamu nahlas komentuje bez přerušení nebo po přerušení – 
nekomentuje „nedovednosti“, ale jen sledované žádoucí chování 

- schopnost sebereflexe zjišťuje supervizor vždy po přerušení (nahrávky, účastníka apod.) otázkami, jak rozumí 
tomu, co právě udělal… apod. 

- úroveň manažerských dovedností a schopnosti sebereflexe vyhodnocuje supervizor podle metodiky Minimální 
požadavky na zvládnutí výcvikového programu  

(3) Obhajoba: 

- oponenti hodnotí, jak účastník dokázal znalosti a dovednosti z výcvikového programu převést do reálné praxe 

- oponenti nezasahují do prezentace akreditujícího se účastníka, své postřehy si nechávají až na konec 

- úroveň manažerských dovedností hodnotí oponenti dle reálných projevů a výsledků konkrétního účastníka 

(4)  Po skončení poslední OSV supervizor zváží, zda a jak je třeba pracovat na bezpečí ohrožených účastníků, kteří 
požadovanou úroveň neosvědčili (bezpečí lze „ošetřit“ třeba krátkým kolečkem: Co a jak musím dělat, abych 
neúspěchu spíše využil k dalšímu, intenzivnějšímu seberozvoji…?). 
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OSVĚDČUJÍCÍ SUPERVIZE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 
 

PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ OSVĚDČUJÍCÍ SUPERVIZE 
 

(1)  účast na výcvikových soustředěních, min. 82 hodin (z celkových 90 hodin); v případě, že Vám chybí více hodin, 
domlouvejte možné formy nahrazení se supervizorem výcviku. 

(2)  vypracované všechny zadané úkoly ze všech výcvikových soustředění (pokud si nejste jisti, že máte vše splněné, 
konzultujte na emailové adrese info@extima.cz, nebo tel. 604 921 019 – Hana Štěpánová)  

 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZVLÁDNUTÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU 
 

Manažerské dovednosti:  
 

(1)  Nějak vymezuje zaměstnanci svoji pozici a vysvětluje ze svého pohledu, jaký má mít spolupráce smysl (rozvoj, krize, 
prostor…) 

(2)  Srozumitelně formuluje objednávku zadavatele 

(3)  Dojednává se zaměstnancem aranžmá – v jakém prostředí a čase spolupráce probíhá, jaká je role ostatních 
přítomných, jsou-li 

(4)  Stará se o bezpečí zaměstnance, minimálně se v průběhu rozhovoru nezapomene zeptat na to, jak se cítí 

(5)  Navazuje na proběhlé aktivity a bez kritiky řídí partnerovo hodnocení uplynulého období 

(6)  Stanovuje cíl na aktuální sezení  

(7) Stanovuje (popř. domlouvá) cestu k cíli na dané sezení (metodu realizace), tak, že je jasná jak role partnera,  
tak role manažera 

(8)  Stanovenou cestu začne realizovat. Má těžiště v dozírání, alespoň jednou se pokusí z péče přejít do dozírání 

(9)  V dozírání používá alespoň občas konstruktivní otázky 

(10)  Pokud se mu 15 minut nedaří získat v dozírání návrhy zaměstnance, začne pracovat v péči 

(11)  Uzavře rozhovor alespoň jedním z typů závěrečné intervence 
 

Schopnost sebereflexe:  
 

(1)  Alespoň v polovině případů rozpoznává jednotlivé způsoby manažerské práce 

(2)  Umí vysvětlit, proč právě pečuje, dozírá či přesvědčuje 

(3)  Minimálně s pomocí supervizora rozezná jednotlivé typy otázek 

(4)  Bezpečně pozná, kdy je stanovena objednávka zadavatele 

(5)  Bezpečně pozná, kdy je stanoven cíl na rozhovor 

(6)  Nejméně jedenkrát reflektuje změnu mezi jednotlivými typy manažerské práce (pokud tam změna je) 
 

Manažerská praxe:  
 

(1)  Je schopen popsat a doložit manažerský systém a dohody o spolupráci, které má se svými lidmi nastavené 

(2)  Na konkrétních případech umí popsat, jak využívá intervalové řízení, popř. další nástroje z Úspěšného manažera 

(3)  Umí popsat rozdíly (posuny), které vnímá u svých pracovníků v rámci naplňování objednávek zadavatele 

(4)  Umí popsat rozdíly (posuny), které u sebe vnímá v oblastech sebeřízení, práce s časem a komunikace  

(5)  Umí popsat rozdíly (posuny) v osobnostních charakteristikách, které u sebe vnímá 

(5)  Umí popsat, jak konkrétně se jeho manažerská pozice projevuje v obchodních výsledcích (oddělení, týmu, firmy) 

(6)  Představí, jaké další změny u něj má vedení společnosti v následujících 12 měsících očekávat 
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POZNÁMKY 
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POZNÁMKY 
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POZNÁMKY 
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POZNÁMKY 
 

  



 

www.extima.cz     Extima CZ, s.r.o., Budějovická 1155, 252 42 Jesenice u Prahy 
  +420 604 921 019, info@extima.cz  

MĚNÍME MANAŽERSKÝ SVĚT 

66 

POZNÁMKY 
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POZNÁMKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




