
KOMPETENCE MANAŽERA
Manažerský výcvik zaměřený na VÁS OSOBNĚ, NA ČLOVĚKA, NA MANAŽERA 

a jeho dovednosti. Vychází z Kompetenčního modelu podle American Management
Association a člení manažerské kompetence do 3 základních oblastí.

ZNÁM A ŘÍDÍM SEBE

ŘÍDÍM ORGANIZACI
SLUŽBU
OBLAST

ŘÍDÍM LIDI

tudytam-vzdelavani.cz

ZNÁM A ŘÍDÍM SEBE Příklady konkrétních dovedností k jednotlivým tématům:

1. ZNALOST SEBE SAMA
Umím reflektovat svoje prožívání a emoce a rozumím tomu, jak tyto emoce ovlivňují moje pracovní
chování a výkon.

2. SEBEVĚDOMÍ
Umím jasně formulovat a prezentovat vlastní myšlenky a názory; umím jednat na základě vlastního
přesvědčení a ustát si své stanovisko, i když ostatní nesouhlasí.

3. OSOBNÍ ROZVOJ
To, co se naučím, efektivně uplatňuji.

4. BUDOVÁNÍ DŮVĚRY A ODPOVĚDNOSTI
To, co říkám, je v souladu s tím, co dělám - jsem pro druhé konzistentní a srozumitelný.

5. ZVLÁDÁNÍ STRESU A PÉČE O SEBE
Jednám tak, abych v nejistých nebo složitých situacích umožnil týmu klidně a soustředěně pracovat.

6. AKTIVITA A AKČNOST
Jsem aktivní při řešení potíží a problémů - stavím se k nim čelem - a nečekám „až se to vyřeší“.

7. TIME MANAGEMENT
Plánuji si své každodenní pracovní aktivity tak, abych důležité úkoly plnil před stanovenými termíny.

8. FLEXIBILITA
Jsem otevřený novým pohledům, metodám, nápadům nebo řešením.

9. KRITICKÉ A ANALYTICKÉ MYŠLENÍ
Nejdříve zjišťuji, jaké jsou příčiny problémů, než přistoupím k řešení.

10. KREATIVITA
Umím do řešení problému zapojit ostatní, zejména ty, kteří mohou mít jiné perspektivy, názory
nebo nápady při hledání nových řešení, cest a plánů.
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ŘÍDÍM LIDI Příklady konkrétních dovedností k jednotlivým tématům:

1. PŘÍMÁ KOMUNIKACE
Pracovníci ode mě dostávají informace potřebné pro jejich práci jasně a včas.
2. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE
Umím prezentovat své myšlenky a názory stručně a srozumitelně.
3. OCEŇOVÁNÍ ROZMANITOSTI
K pracovníkům, kteří mají rozdílné názory, se chovám s respektem a umím se s nimi dohodnout.

4. BUDOVÁNÍ TÝMU
Umím rozpoznat a pojmenovat úspěchy svého týmu a sdílet je s ním.

5. SÍŤOVÁNÍ
Udržuji dobré pracovní vztahy s lidmi, jejichž spolupráce a podpora jsou důležité.

6. PARTNERSTVÍ
Sdílím informace, znalosti, ověřené postupy a praktiky a nápady s lidmi napříč týmem i organizací.

7. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ
Nabízím rady a podporu pracovníkům, kteří jsou v náročné pracovní situaci.

8. EMOČNÍ INTELIGENCE
Pomáhám pracovníkům rozvíjet schopnost vnímat a respektovat názory druhých a pracovat s nimi.

9. OVLIVŇOVÁNÍ
Umím vyvolat nadšení pracovníků pro úkol nebo projekt tím, že ho propojím s jejich vlastními
potřebami nebo hodnotami.
10. ŘÍZENÍ KONFLIKTU
Ukazuji a učím ostatní, jak řešit konflikt konstruktivním způsobem.

Zdroj: http://www.amacombooks.org/downloads/amaguidemgmtdevelop/appendix-ama-competency-model.pdf (cit. 31. 7. 2018)
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11. VEDENÍ LIDÍ K VÝKONU
Pomáhám pracovníkům v tom, aby nesli odpovědnost za svůj výkon.

12. VYJASŇOVÁNÍ ROLÍ A ODPOVĚDNOSTI
Umím přizpůsobit úkoly dovednostem, zkušenostem a ambicím jednotlivých pracovníků.

13. DELEGOVÁNÍ
Umím jasně komunikovat, jaké mají být výsledky delegovaných úkolů.

14. ZPLNOMOCŇOVÁNÍ
Povzbuzuji pracovníky, aby přicházeli s vlastními nápady a řešeními.

15. MOTIVOVÁNÍ
Vlastním jednáním inspiruji a dávám pracovníkům příklad.

16. KOUČOVÁNÍ
Pomáhám pracovníkům, aby pochopili dopady svého chování na své spolupracovníky, tým,
klienty a další osoby.
17. ROZVOJ ODBORNOSTI
Maximálně využívám dovedností, znalostí a talentu jednotlivých členů týmu.
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ŘÍDÍM ORGANIZACI/ÚSEK/SLUŽBU
Příklady konkrétních dovedností k jednotlivým tématům:

1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Analyzuji příčiny pracovních problémů před tím, než zavádím nápravná opatření.
2. ROZHODOVÁNÍ
Držím se svých rozhodnutí, i když musím čelit odporu nebo opozici ze strany druhých.
3. ŘÍZENÍ ZMĚN
Měním své chování tak, abych jím podpořil změnu; jsem ve věci změny pro ostatní vzorem.
4. INOVACE
Jsem ochotný přijmout rizika, která jsou spojená s dosahováním nových cílů.
5. ZAMĚŘENÍ NA KLIENTA
Efektivně pracuji s očekáváním klientů (např. tak, aby neměli nerealistická očekávání v nesplnitelných
časových rámcích).
6. ŘÍZENÍ ZDROJŮ
Zdroje alokuji tam, kde jsou potřeba, aniž bych u toho protěžoval svoje osobní nebo pracovní zájmy.
7. OPERATIVNÍ A DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ
Předvídám možná rizika při realizaci plánů a navrhuji a realizuji opatření k tomu, aby nebylo ohroženo
naplňování cílů.
8. ORIENTACE NA VÝSLEDEK
Umím rozpoznat, co je více a co méně důležité. Tuto prioritizaci zohledňuji při své práci.
9. ORIENTACE NA KVALITU
Umím identifikovat zdroje chyb a určit postup, jak zabránit jejich opakování.
10. ZVLÁDÁNÍ KOMPLEXNOSTI
Umím složité problémy rozložit do menších částí nebo oblastí tak, aby bylo možné s nimi řízeně
a efektivně zacházet.
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11. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Umím přesvědčivě komunikovat vizi, hodnoty a strategii organizace.
12. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ
Jsem kreativní při řešení strategických otázek.
13. GLOBÁLNÍ PERSPEKTIVA
Rozumím tomu, jak celospolečenská a politická situace může ovlivňovat organizaci a její fungování.
14. ORGANIZAČNÍ "INTELIGENCE"
Rozumím tomu, jak kultura organizace ovlivňuje způsob, jakým se pracuje, a beru to v úvahu při
plánování a rozhodování.
15. ORGANIZAČNÍ DESIGN
Rozumím tomu, proč je potřeba sladit organizační strukturu a strategii.
16. PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Vytvářím jasné popisy pracovních pozic, které jsou založené na klíčových dovednostech a kompetencích
potřebných pro danou pozici, roli.
17. MONITORING EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ
Sleduji a rozumím trendům a přístupům v oblasti sociálních služeb a dopadu, který mohou mít na
organizaci v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
18. TECHNICKÉ DOVEDNOSTI
Rychle si osvojuji nové technické dovednosti, které potřebuji pro svou pracovní pozici.


