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Jak vypadá typický český manažer
Drsoň nebo Jasoň?
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Co vyplývá z průzkumů
Přes 25 000 respondentů za poslední rok v ČR

 74 % českých zaměstnanců je spokojeno 
se svým přímým nadřízeným

 Spokojenost s nadřízeným je nejlépe 
hodnocenou oblastí v průzkumech
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Co vyplývá z průzkumů
Co je za tím?
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Co vyplývá z průzkumů
Rozdíly ve firmách

FINANCE IT A TELCO PORADENSTVÍ

76%
72%

89%

VÝROBA

67%
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Co vyplývá z průzkumů
Rozdíly ve firmách

FINANCE IT A TELCO PORADENSTVÍ

76% 72%89%

VÝROBA

67%

Pozitivní vnímání manažera posiluje angažovanost lidí.
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Co vyplývá z průzkumů
Jak se lidé vyjadřují o top managementu

 Po odměně druhá nejhůře 
hodnocená oblast

Pozitivní vnímání top managementu posiluje identifikaci s firmou.
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Co vyplývá z 360° zpětné vazby
Přes 2 500 podřízených oceňuje nejvíce:

Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce.

Hledá řešení, nikoli problémy.

Plní dohody a drží své slovo.

Svěřuje členům svého týmu zodpovědnost za úkoly a dává jim prostor pro samostatnou práci.

I pod tlakem a ve stresu hledá řešení situace.

ZODPOVĚDNOST

ŘEŠENÍ

SPOLEHLIVOST
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Co vyplývá z 360° zpětné vazby
Přes 2 500 podřízených hodnotí nejkritičtěji:

Při vyjednávání respektuje názory druhých a snaží se dosáhnout vzájemné shody.

Působí v roli manažera jako autorita a jde svým chováním ostatním příkladem.

Dokáže druhé získat přesvědčivými argumenty.

Vysvětluje srozumitelně členům svého týmu, kam a jakými konkrétními kroky firma směřuje.

Dokáže rozpoznat silné a slabé stránky podřízených a podporuje jejich rozvoj.

Dokáže členy svého týmu nadchnout a získat je pro vysoký výkon.

JE PŘESVĚDČIVÝ

ROZVÍJÍ

JDE 
PŘÍKLADEM

VYSVĚTLUJE

UMÍ NADCHNOUT
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Co vyplývá z 360° zpětné vazby
V čem se manažeři vidí lépe než jejich podřízení: 

Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce.

Ochotně a aktivně sdílí informace.

Zajímá se o potřeby svých podřízených a poskytuje jim podporu.

Zajímá se, jak druzí vnímají jeho/její práci a pracuje na svém rozvoji.

Podporuje změny dlouhodobě vedoucí ke zlepšením.
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Co vyplývá z 360° zpětné vazby
Co je podle podřízených nejdůležitější:

Při vyjednávání respektuje názory druhých a snaží se dosáhnout vzájemné shody.

Dokáže druhé získat přesvědčivými argumenty.

Přijímá zodpovědnost za výsledky své práce.

Hledá řešení, nikoli problémy.

Plní dohody a drží své slovo.
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Výzvy pro české manažery
Posun z manažerů k leaderům

 Posun ve vnímání role od „musím na vše znát odpověď“ k „ptám se, zajímám se, 
diskutuji“

 Posun od „dávám návod a řešení“ k „pomáhám najít řešení a stanovuji 
mantinely a pravidla“

 Posun od „přesvědčuji logickými fakty a argumenty“ k „jsem přesvědčivý, 
pracuji s užitkem pro partnery a tím, co je pro ně důležité, vysvětluji smysl“

 Aktivně rozvíjím své lidi, nespoléhám se na to, že mi je někde někdo  
„opraví“/„zlepší“
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TCC online s.r.o.

www.tcconline.cz

Těšíme se na spolupráci!


