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Formulace a vstupní diskuse problému
Současná situace na trhu práce klade na vedoucí pracovníky vysoké nároky. Již neplatí, že
na jednu pracovní pozici připadá několik zaměstnanců, ale naopak schopný zaměstnanec si
může vybírat z několika pracovních nabídek. Dřívější pravidlo že zákazník je na prvním
místě nahrazuje pravidlo, že na prvním místě je zaměstnanec.
Rychlé změny, vysoká turbulence, restrukturalizace, zeštíhlování podniků, nástup nových
technologií, automatizace spolu s nedostatkem kvalifikovaného personálu vytváří tlak na
organizace. Pokud chtějí organizace zůstat konkurenceschopné, musejí vedoucí pracovníci
být dostatečně flexibilní a krok napřed. Do budoucna lze očekávat trvalé a stále rychlejší
změny napříč celou společností.
Diplomová práce je zaměřena na specifika vedení lidí ve zdravotnických zařízeních. Zabývá
se tématem současných trendů ve vedení lidí a především vůdcovstvím. Práce odhaluje
názory zaměstnanců a vedoucích pracovníků na vedení lidí a charakteristiku vedoucího
pracovníka a otevírá otázku jaký typ lidí je a bude potřebné dosazovat do vedoucích pozic
ve zdravotnických zařízeních.

Teoreticko-metodologické východisko
Diplomovou práci budu zpracovávat formou kvalitativního výzkumu. Informace získám
metodou polostrukturovaného rozhovoru s vedoucím pracovníkem a zaměstnancem v malé
až střední organizaci, která působí na území hlavního města Prahy. Výzkum bude probíhat
ve 3 zařízeních různého typu; v terénním, ambulantním a pobytovém. Výzkumný vzorek
budou tvořit vedoucí pracovníci a zaměstnanci, kteří v organizaci působí nejméně jeden rok.
Kvalitativní metodou individuálního polostrukturovaného rozhovoru v délce 90 minut
rozebereme hloubkově názory vedoucích pracovníků a zaměstnanců týkající se tématu

vedení lidí. V rozhovorech se zaměstnanci se zaměřím na popis charakteristik vedoucího
pracovníka a představ zaměstnanců o ideálním vedoucím pracovníkovi. Naproti tomu,
v rozhovorech s vedoucími pracovníky budou řešeny témata vedení lidí z pohledu manažera
a také, jak vnímají vedoucí pracovníci sebe sama.
Diskutovány budou témata zkušeností a znalostí zaměstnance v kontextu vedoucího
pracovníka. Bude diskutována otázka, zdali mají zdravotnická zařízení ve vedoucí pozici
leadera. Na základě zjištění bude poskytnut přehled typologie leadera a možnosti vývoje
současných trendů vedení lidí v jednotlivých typech zdravotnických organizacích.
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PŘÍLOHA B
Scénář individuálního rozhovoru

Komplexní mapování současných trendů ve vedení lidí
ve zdravotnických organizacích

Scénář individuálních rozhovorů cílové skupiny
vedoucích pracovníků ve zdravotnictví

Praha

Metodologie: 6 individuálních rozhovorů v délce 50 minut
Cílová skupina: Vedoucí pracovníci malých a středních zdravotnických organizací

SMART CÍL: Jaké nové nástroje využili v posledním roce vedoucí pracovníci malých a
středně velkých zdravotnických organizací při vedení multidisciplinárních týmů na území
hlavního města Prahy?

HVO 1:

Jaké je vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků zdravotnických
organizací? Jakými kurzy řízení prošli?

HVO 2:

Jaké nástroje a metody vedení lidí využili vedoucí pracovníci zdravotnických
organizací v posledním roce svého působení?

HVO 3:

Jaké změny ve vedení lidí očekávají vedoucí pracovníci zdravotnických
organizacích s nástupem nové generace zaměstnanců?

1. Představení

á 3 min

A. Vysvětlení, co je to individuální rozhovor
B. Představení výzkumu a studenta
C. Téma diskuze: vzdělání a seberozvoj vedoucího pracovníka, nástroje a metody ve
vedení lidí, rozdíly mezi generacemi zaměstnanců
D. Délka rozhovoru: 50 minut
E. Důvěrnost odpovědí, anonymizace
F. Přítomnost techniky: audio nahrávání
G. Pravidla rozhovoru:
• Spontánní reakce, upřímné a pravdivé odpovědi
• Žádné správné a špatné odpovědi
H. Představení respondenta: jméno, věk, současná pozice a délka na této pozici,
dosažené vzdělání + manažerské kurzy zaměřené na management nebo leadership, jak
dlouho působí na manažerské pozici, v jakém oboru jste pracoval před touto pozicí a
jak dlouho.

2. Představení zdravotnické organizace

á 10 min

Cíl:
Představit zdravotnickou organizaci včetně organizační složky a představení
pozice vedoucího pracovníka
Identifikovat velikost organizace, strukturu organizace a firemní kulturu

ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
• Nejprve prosím popište v krátkosti Vaši organizaci.
• Čím se organizace zabývá? Jak dlouho je organizace na trhu? Znáte organizační
strukturu?
• Kolik má organizace celkem zaměstnanců?
• Kdo zajišťuje v organizaci personalistiku?
• Pokud nezazní spontánně: Existuje v organizaci HR oddělení? Pokud
ano, řešíte s tímto oddělením něco? Popište.
• Zaznamenal/a jste ve Vaší organizaci procesy automatizace práce? Pokud ano,
jaké? Jak to vypadá?

• Za chvíli Vám řeknu slovní spojení a Vy mi prosím řekněte jakékoliv slovo, věc, pocit,
které Vás ve spojení s daným pojmem napadají. To slovní spojení je „kultura Vaší
organizace“
• Vyhovuje Vám nastavená kultura organizace? Pokud ano/ne, v čem? Popište.
• Má organizace vytvořená a sepsaná nějaká pravidla pro:
• chování (etický kodex)?
• komunikaci uvnitř organizace?
• dresscode?
• Setkal jste si již někdy s organizací, ve které si zaměstnanci tykají?
• Pokud ano, jak to na Vás zapůsobilo? Co si o tykání v organizaci
myslíte?
• Pokud ne, co si o tykání v organizaci myslíte?
3. Představení vedoucího pracovníka

á 15 min

Cíl:
Představit vedoucího pracovníka, jeho přímé podřízené a jeho vzdělání
Identifikovat přístup ke vzdělání a seberozvoji
Zjistit, jaké vedoucí pracovník absolvoval kurzy managementu a leadershipu,
jak probíhalo zaškolování na vedoucí pozici, zdali měl/má supervizora /
mentora / kouče

POZICE VE FIRMĚ
• Vrátíme se do chvíle, kdy jste nastupoval/a na současnou pozici. Popište mi prosím,
jak jste se na současnou pozici dostal od samého začátku. Ve vzpomínání Vám budu
dopomáhat otázkami.
• Jak jste se o současné pozici dozvěděl?
• Jak probíhal pracovní pohovor? (probe: assesment centrum, několika fázový
pohovor, rotace, ,...)
• Co Vás vedlo k tomu, přihlásit se na tuto pozici?
• Mohl/a byste mi, prosím v krátkosti popsat jaká je Vaše náplň práce na současné
pozici?
• Kdo tvoří (jaké profese) Váš pracovní tým?
• Kolik přímých podřízených máte pod svým vedením?
• Jedná se řadové zaměstnance, nebo vedete i jiné vedoucí pracovníky
(střední management)?
• Máte nad sebou přímého nadřízeného?

• Máte zkušenost s přijímáním a propouštěním pracovníků?
• Pokud ano, jak na Vás tato činnost působí? Kolik pracovníků jste za poslední rok
přijal/propustil?
KOMUNIKACE
• Jakými komunikačními kanály komunikujete s pracovníky? (probe: emaily,
telefonáty, face2face, …)
• Myslíte si, že je ve Vaší organizace dobrá komunikace? Jak rozvíjíte komunikaci
svého týmu?
• Jak rozvíjíte pohodu a spolupráci svého týmu?
• Svoláváte pracovní schůze? V jakém intervalu? Jak dlouhé bývají? Kdo je na tyto
schůze zván? Co bývá tématem těchto schůzí?
VZDĚLÁVÁNÍ
• Mohl/a byste mi, prosím popsat, jak probíhalo zaškolení na současnou vedoucí
pozici?
• Kdo a jak dlouho Vás zaškoloval? Co obnáší takové zaškolování? Popište
prosím.
• Když pomineme Váš zaškolovací proces, jaký systém vzdělávání má nastavena Vaše
organizace? Popište.
• Máte možnost své podřízené posílat na nějaké vzdělávací akce? Na jaké? Podle
čeho vybíráte?
• Máte možnost se Vy, jako vedoucí pracovník účastnit vzdělávacích akcí?
Jakých? Kdo Vás na tyto akce posílá? Jak často?
• Absolvoval jste v současné organizaci konkrétně kurzy zaměřené
management nebo leadership? Pokud ano: Kde? Co Vás k tomu
vedlo?
• Je další vzdělávání a podpora seberozvoje tématem, které by měla organizace
řešit?
• Máte možnost využívat služby externího nebo interního kouče, mentora nebo
supervizora? (Pozn. Odborníka, který Vám dokáže poradit směr ve vaší práci, nebo
zhodnotit nezávisle Vaší odvedenou práci, podpořit Váš profesní růst?)
• Pokud ano: Jak jste se k němu dostal/a? Jak dlouho tyto služby využíváte? Jak
často? Jedná se o externího nebo interního odborníka? Je to služba placena
organizací?
• Pokud ne: Přemýšlel jste někdy o tom, že využijete takovéto služby? Byla Vám
někdy takováto služba nabídnuta ze strany zaměstnavatele?

4. Styly a nástroje ve vedení lidí

á 15 min

Cíl:
Zjistit, jak vedoucí pracovník chápe pojem leadership (vedení lidí), jaké styly a
strategie řízení používá ve své praxi
Identifikovat jaké metody a nástroje využívá vedoucí pracovník a jak motivuje
své podřízené

POJEM VEDENÍ LIDÍ
• Za chvíli Vám řeknu po sobě dvě slovní spojení a Vy mi prosím opět řeknete jakékoliv
slovo, věc, pocit, které Vás ve spojení s daným pojmem napadají.
• Prvním slovním spojením je „vedení lídí“.
• Druhým je „leadership“.
• Jaké charakterové vlastnosti by podle Vás měl mít dobrý vedoucí/leader?
STYLY A STRATEGIE VE VEDENÍ LIDÍ
• Jakým stylem vedete své podřízené? Myšleno, zda někdy využíváte následující přístup
jednání:
• Autokratický – kdy o činnostech rozhodujete sám/a a podřízených se na jejich
názor neptáte.
• Demokratický – kdy o činnostech rozhodujete na základě svého úsudku v
komparaci s tím, co si myslí ostatní.
• Liberální – kdy o činnostech necháváte rozhodovat ostatní, tedy kdy každý ví
nejlépe co dělá a nese za to odpovědnost.
• Sledujete změny a trendy ve vedení lidí? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč?
NÁSTROJE PŘI VEDENÍ LIDÍ
• Co si představujete pod pojmem nástroje vedení lidí?
• Teď Vám budu představovat jednotlivé nástroje používané ve vedení lidí. U každého
se zastavíme a Vy mi řeknete, zda a případně jak tento nástroj používáte, nebo
nepoužíváte:
• MOTIVACE
• Motivujete své zaměstnance? Jak? Pomocí čeho?
• Znáte motivace svých zaměstnanců? Pokud ano, jak tyto informace získáváte?
• Využíváte při motivaci podřízených nějaké firemní benefity? Jaké?
• OUTSOURCING

• Pracují pro Vás pracovníci jiných společností? Na jaké činnosti? Pokud ano, jak
s nimi jednáte?
• HOMEOFFICE
• Mají Vaši zaměstnanci možnost využívat home office? Proč ano/ne? Jak často?
Jakým způsobem žádají? Podle čeho jim home office povolujete?
• ODMĚNY
• Rozhodujete o odměnách pro své podřízené? Na základě, čeho odměňujete své
podřízené? Jak často?
• SUPERVIZE
• Funguje v organizaci supervize pro Váš tým? Jak často? Interní nebo externí
supervizor?
• DELEGOVÁNÍ
• Delegujete svou práci na své podřízené? Jakým způsobem? Jaké činnosti to
bývají nejčastěji? Proč?
• ŘÍZENÍ TALENTŮ
• Slyšel jste někdy pojem „řízení talentů“? Dokázal/a byste mi vysvětlit o co se
může jednat? Pokud ano, probíhá ve Vaší organizaci řízení talentů?
• SDÍLENÍ VIZÍ A CÍLŮ ORGANIZACE
• Sdílíte s Vašimi podřízenými vize a plány organizace? Jakým způsobem?
• Myslíte si, že sdílení vizí a cílů organizace může ovlivňovat pracovní výkony
zaměstnanců? Proč?
•
5. Generační rozdíly ve vedení lidí

á 5 min

Cíl:
Zjistit, jak vedoucí pracovník vnímá generační rozdíly svých zaměstnanců, jaké
má zkušenosti při vedení rozdílných generací
Identifikovat postoj a případnou připravenost na změny při vedení nových
generací pracovníků

•

V poslední části se budeme bavit o generačních rozdílech v organizacích. Vnímáte
Vy osobně ve vedoucí pozici generační rozdíly mezi Vašimi kolegy?
o Kolik let je nejmladšímu a nejstaršímu podřízenému ve Vašem týmu?
o Dají se popsat mezi jednotlivými zaměstnanci generační rozdíly v:
§ komunikaci?
§ chování k nadřízeným/podřízeným?
§ plnění pracovní náplně?
o Liší se nějakým způsobem Váš přístup k nejmladšímu a nejstaršímu členu
týmu?

GENERACE XYZ
•
•
•

•

Má podle Vás Vaše generace jiný přístup? Jak to vidíte?
o A co generace Vašich rodičů?
Co si myslíte o nově nastupující generaci?
Jak si myslíte, že bude vypadat vedení lidí za 10 let?

Na závěr mám pro Vás takovou filozofickou otázku. Myslíte si, že s nástupem
nové generace do zaměstnání bude potřeba změnit i přístup organizací k jejich
vedení?

6. Závěr

Děkuji Vám za Váš čas a velmi cenné názory.

