
ÚVODNÉ SLOVO

MANAŽÉRSKE IMPULZY predstavujú súhrn návodov, 
tipov a odporúčaní pre každého človeka, ktorý pôsobí 
v oblasti vedenia ľudí - pre manažérov aj majiteľov firiem.

V MANAŽÉRSKYCH IMPULZOCH však nejde o obyčajnú učebnicu zameranú
na rozvoj mentálnych, komunikačných a sociálnych zručností v oblasti vedenia 
ľudí. Ide tu o súhrn konkrétnych manažérskych skúseností, ktorý je priamo 
overený a vyskúšaný v mnohoročnej praxi celého teamu autorov.

Pracovný zošit, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu MANAŽÉRSKE 
IMPULZY, obsahuje otázky a cvičenia, ktoré Vám pomôžu stať sa ešte lepším manažérom.

To, či odpoviete na všetky otázky v tomto zošite, je dobrovoľné. Tak ako aj úspech je dobrovoľný!

Pamätajte: jedná sa o Vašu prípravu na rokovania s Vašimi spolupracovníkmi, ale 
predovšetkým na seba sama v konkrétnej situácii. 
Pretože: Kto je pripravený, nie je zaskočený. Pretože: úspech nie je náhoda!

www.manazerskeimpulzy.cz

PRACOVNÝ ZOŠIT 
MANAŽÉRSKE IMPULZY

http://www.obchodnickeimpulzy.cz/
http://www.manazerskeimpulzy.cz/
www.facebook.com/peter.urbanec.sk
https://www.youtube.com/channel/UC2rQq5on6x9I7OEO8Ocycjg


METODICKÝ	POSTUP	PRO	PRÁCU	S PRACOVNÝM ZOŠITOM:

Krok  1                                      Pustite si videoprogram MANAŽÉRSKE IMPULZY - pozrite vždy jeden diel (kapitolu).

Krok  2                                       Vyplňte pracovné listy zodpovedajúce shlédnutému dielu - odpovedzte položené otázky a splňte    
  dané úlohy. Ak si nebudete svojimi odpoveďami istý-á, opakujte Krok 1 a 2.

Krok  3    Ak máte z videoprogramu, z pracovných listov alebo priamo z Vašej obchodnej praxe nezodpovedanú      

otázku alebo akúkoľvek nejasnosť, napíšte ju priamo autorom programu alebo navštívte najbližší živý webinár   

MANAŽÉRSKE IMPULZY. Vaše otázky budú zodpovedané. 

Krok  4   Nerozmýšľajte, neváhajte, radšej hneď používajte!

VZHŮRU	DO	TOHO!



V kapitole Rozdeľ a panuj - Vedúci rozdáva úlohy sa dnes zameriame na jednu z bazálnych 
manažérskych zručností, ktorou je delegovanie. Vedieť efektívne zadávať prácu svojim ľuďom 
predstavuje pre manažéra naozaj základný krok na ceste, na ktorej konci je splnenie cieľov a 
poslania jeho organizačnej jednotky. Ak teda chcete tento krok efektívne zvládnuť, odpovedzte 
si na nasledujúce otázky a splňte uvedené úlohy.

2. KAPITOLA	-	ROZDEĽUJ A PANUJ
1. DIEL - VEDÚCI ROZDÁVA ÚLOHY
VÝZNAM	KAPITOLY
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Kapitola 2 - díl 1: Vedúcí rozdáva úlohy

Otázka 1
V čom vidíte význam delegovania Vy, práve na Vašej pozícii?

Úloha 1
Napíšte zoznam úloh, ktoré delegujete najčastejšie a pripíšte k nim, na čo je Vám dobré, že sú delegované. 

Otázka 2
O akých úlohách si myslíte, že sa delegovať nedajú? A pri tejto druhej skupine úloh sa zamyslite konštruktívne: 
Za akých podmienok by bolo možné ich delegovať? Nie sú tie prekážky len vo Vašej hlave?

Úloha 2
Napíšte si zoznam činností, ktoré robíte Vy sami, ktoré nedelegujete. 
Pre Vašu inšpiráciu: Je medzi nimi

- Kontrola vykonaných úloh

- Vedenie porady

- Vypracovanie zápisnice z porady

- Zaúčanie nového človeka

- Stanovovanie rozvojových cieľov

- Komunikácia s bankou 



- Hľadanie nových pracovníkov
- Koordinácia projektov
- Tímový report Vášmu nadriadenému
- Rokovania s dodávateľmi
- Triedenie došlých e-mailov
- Archivácia dokumentov vo vašom PC

Ak ÁNO, ide o dobrú správu: je možné ich všetky delegovať! 

Ďalšie Vaše úlohy:

Otázka 3: 
Keď nemám komu delegovať, riešim to buď prijímaním nových alebo "výchovou" (rozvojom) existujúcich pracovníkov. 
Ktorá cesta pripadá do úvahy pre Vás a ako ju zrealizujete?

Kapitola 2 - díl 1: Vedúcí rozdáva úlohy
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Úloha 3:  
Vyberte tri časovo pre Vás najnáročnejšie aktivity zo zoznamu v otázke 2 a napíšte:

A- Komu je možné ich delegovať
B- Ako na to príslušného pripravíte
C- Kedy s tým začnete 

Aktivita 1:

Komu:

Príprava:

Termín:

Aktivita 1:

Komu:

Príprava:

Termín:
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Kapitola 2 - díl 1: Vedúci rozdáva úlohy

Otázka 4
Máte jasno v cílech Vašeho náboru a výběru?

Úloha 4
Predstavte si, že máte delegovať úlohu "zaučiť nového pracovníka" na svojho skúseného pracovníka, ktorý to však 
nikdy nerobil - doposiaľ ste inštruktáže vykonávali Vy sami. Ako budete v delegačnom rozhovore postupovať (definujte 
cieľ - prečo to chcete, úlohu - čo presne chcete, metódu - ako má pracovník postupovať, termín - do kedy to chcete)?  

Otázka 4
Ako si poistíte, že úloha bude splnená podľa Vašej dohody? 

Aktivita 1:

Komu:

Príprava:

Termín:

Otázka 5
Pre efektivitu delegovania je nutné, aby zadávané úlohy a ciele boli tzv. SMART. Čo to konkrétne znamená?

S

M

A

R

T
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Kapitola 2 - díl 1: Vedúcí rozdáva úlohy

Úloha 5
Urobte z očakávania "buď aktívnejší" požiadavku, ktorá je SMART.

Otázka 6
Akým pracovníkom a pri akých úlohách komunikujeme pri delegovaní formou "poradenstva" a kedy je výhodné 
zvoliť formu "ako chceš"?

Úkol 6
Napíšte si zoznam Vašich pracovníkov a podľa Vašej skúsenosti určite, pre ktorých je ktorý spôsob (z otázky 6) vhodnejší.

Pracovník: Forma komunikácie:

Otázka 7
Aký význam má pri vedení ľudí otázka ČN (ČNV)? Kedy používame "ČN + odklad"?
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Kapitola 2 - díl 1: Vedúcí rozdáva úlohy 

Úloha 7
Na aké konkrétne aktivity môžete ČN použiť vo Vašej praxi.

Otázka 8
Pre aké úlohy a akých spolupracovníkov nie je vhodné ČN použiť a z akého dôvodu?

Pracovník: Prečo u neho nie je možné použiť ČN:

Úloha 8
Napíšte, pre ktoré úlohy a u ktorých pracovníkov (menovite) nemožno ČN použiť.

Pracovník:

Otázka 9
Kedy nie je efektívne delegovať? S čím nie je vhodné spájať úlohu? 
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Kapitola 2 - díl 1: Vedúcí rozdáva úlohy 

Úloha 9
Kedy budete teda zadávať úlohy?

Impulz praxe  
Logická hádanka: Predstávte si deti vo veku 6, 11 a 16 rokov. Priraďte k nim zodpovedajúce úlohy:

A- Pôjdeš si vyčistiť zuby teraz, alebo až keď bude v tomto filme reklamná pauza?
B- Za pol hodiny pôjdeš spať, uprac teda teraz všetky hračky späť do krabice.
C- Pokiaľ do 18. hodiny nepoupratuješ riad do umývačky, nebudeš večer na internete, takže žiadny facebook, súhlasíš?

Otázka 10
Ako zvládnutie aktivít uvedených v otázkach 1-9 ovplyvní Vašu úspešnosť v téme zadávanie a rozdeľovanie úloh?  

Vaše řešenie:


	Nová verze MAI 1.1
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	Nová verze MAI 1.1
	OBI_PL_sk1.pdf


	APL-B1V1-než-přijmu-nového-člověka.pdf
	Nová verze MAI 2.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	Nová verze MAI 1.1
	OBI_PL_sk1.pdf


	APL-B1V1-než-přijmu-nového-člověka.pdf

	Nová verze MAI 1.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	Nová verze MAI 1.1
	OBI_PL_sk1.pdf


	APL-B1V1-než-přijmu-nového-člověka.pdf

	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Nová verze MAI 3.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	Nová verze MAI 1.1
	OBI_PL_sk1.pdf


	APL-B1V1-než-přijmu-nového-člověka.pdf

	Nová verze MAI 1.1.pdf
	Nová verze MAI 1.1
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	MAI obálka hotova
	Nová verze MAI 1.1
	OBI_PL_sk1.pdf


	APL-B1V1-než-přijmu-nového-člověka.pdf

	Prázdná stránka



	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	Check Box15: Off
	Check Box17: Off
	Check Box19: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Textové pole 153: 
	Textové pole 154: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text32: 
	Text 33: 
	Text 34: 
	Text 35: 
	Text 39: 
	Text 40: 
	Text 41: 
	Text 42: 
	Text 43: 
	Text 44: 
	Text 45: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Textové pole117: 
	Text45: 
	Textové pole119: 


