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Anotace: Prezentace je zaměřena na výklad pojmu osobnost manažera, 
jeho předpoklady pro řídící práci - vrozené a získané, schopnosti 
manažera, osobnostní typy manažerů.



Osobnost manažera



Předpoklady pro manažerskou práci 

a) Vrozené - temperament, inteligence, potřeba řídit a
mít moc (osobnost člověka) 

b) Získané - výchovou, vzděláním, zkušenostmi (praxe) 

Řadě vlastností lze naučit: 
 sebeovládání 
 moderní asertivita 
 úcta k druhým 
 vytrvalost, tolerance 
 umět vést, organizovat 



Osobnost manažera 
• Manažer je osoba, která má řídící pozici v rámci 

organizační struktury. 

• Manažer je reprezentant firmy.

• Zastupuje ji navenek – výstavy, jednání s klienty. 

Manažer musí mít: 
 jasné cíle 

 orientovat se na prioritu 

 preferovat prevenci 

 omezovat plýtvání času 

 respektovat zákazníka 



Schopnosti manažera

• Analytické – získávat info a umět je vyhodnotit. 

• Rozhodovací – umět dobře se rozhodnout. 

• Komunikativnost – s podřízenými, se zákazníkem. 

• Pro účinné řízení musí mít manažer celou řadu 
znalostí (záleží ovšem na pozici). 

• Odborné znalosti F & B manažera - ekonomické, 
finanční = kalkulace cen, výkonů; technické - práce s 
přístroji, PC gramotnost, jazykové, znalost legislativy, 
norem 



• Dobří manažeři se vyznačují profesionálními a 
osobnostními znaky – podle toho rozdělujeme 
základními typy: 

Autokratický 
typ

Demokratický 
typ

Liberální typ

Byrokratický 
typ



Autokratický styl (autoritativní) 

• Založen na příkazech !!!!!! 

• Vyžaduje jejich absolutní splnění !!!! 

• Formální postup. 

• Neradí se s podřízeními, nepřipouští diskusi. 

• Zahleděnost sama do sebe, každá věta začíná „já“. 

• Neumožňuje seberealizaci podřízeným. 

• Tento postup je často volen ve vypjatých situacích. 

• Nebezpečí vysoké fluktuace pracovníků. 



Demokratický (partnerský) styl 

• Založen na spolupráci. 

• Manažer má přirozenou autoritu.       

• Podřízeným věří, dává jim větší důvěru. 

• Využívá všech nástrojů motivace podřízených. 

• Dává podřízeným samostatnost při řešení úkolů. 

• V kolektivu panuje tvůrčí pohoda, vysoká výkonnost, 
vzájemný respekt a uznání významu každého člena 
týmu. Možnost osobního růstu.



Liberální typ (volná soutěž) 
• Typ bez schopnosti řízení. 
• Razí heslo „ono to nějak dopadne“.
• Ponechává řadu rozhodnutí na 

podřízených, vyhýbá se kritice, 
rizikům. 

• Práce kolektivu není dobrá. 
• Tento styl volí v situaci, kdy je možné 

se spolehnout na podřízené, musí 
zjistit informace.



Byrokratický typ

• Manažer svoji činnost opírá o směrnice a 
nařízení shora, která pak ukládá podřízeným a 
sleduje, jak se dodržují. 

• Je to někdy nezbytný přístup při vydávání 
závazných pokynů a je třeba je 
bezpodmínečně dodržovat .
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