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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku oboru vzdělání 
Podnikání, slouží k výkladu a  procvičování dané látky. Žáci se seznámí 
s pojmem manažer, s vrozenými a získanými předpoklady, s profilem 
manažera, s dovednostmi a zásadami úspěšného manažera. 



Manažer

 Pojem manažer

 řídící pracovník

 zodpovídá za dosahování vytyčených cílů

 úspěšnost organizace – závislá na osobě 
manažera (vrozených a získaných 
předpokladech)



Manažer

 Vrozené předpoklady 

 inteligence

 potřeba řídit

 schopnost empatie

 temperament

 představivost

 tvořivost

 komunikativnost



Manažer

 Získané předpoklady 

 studiem

 praxí – zvládání emocí, mezilidských 
vztahů

 psychická odolnost



Manažer

 Profil manažera

 řídící a organizátorské schopnosti

 tvůrčí myšlení

 odolnost vůči zátěži

 úroveň řídícího stylu

 komunikační dovednosti

 morální vlastnosti

 image



Manažer

 Význam asertivity

 komunikační schopnost

 = schopnost prosadit své názory a 
postoje

 přirozenou schopnost asertivního jednání 
nemá každý

 neustále zdokonalování – tréninky 
asertivity

 asertivní chování souvisí s psychologií, 
typem osobnosti



Manažer

 Postavení manažera v organizaci:

 manažeři první linie (supervisory 
management) – vedoucí zaměstnanci 

 střední manažeři (midlle management) –
získávání a poskytování informací

 vrcholoví manažeři (TOP management) –
přebírají zodpovědnost 
za vlastníky, usměrňují
všechny činnosti



Manažer

 Manažerské dovednosti:

1. technické

 znalost metod, postupů

2. lidské

 schopnost práce s lidmi

3. koncepční

 vidět z celkového pohledu, do budoucna

4. projekční

 schopnost řešit problémy



Manažer

 podíl manažerských dovedností se mění 
dle podnikové hierarchie

 technické dovednosti – nejvíce manažeři 
první linie  

 lidské dovednosti – manažeři první linie, 
střední i TOP manažeři

 koncepční a projekční – nejvíce TOP 
manažeři



Manažer

 Úspěšný manažer 

 dobrý odborník

 chápat druhé

 umět je vést

 Zásady úspěšného manažera

 nikdy nic nezapomenout, úkol se musí splnit

 mít odstup od věci, autoritu, vidina zisku

 eliminovat lenochy, citlivost k lidem, 
stimulovat 



Opakování

Kdo je manažer?

Co zahrnuje profil manažera?

Jaké jsou manažerské dovednosti?

Vyjmenujte manažerské kategorie.
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