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Možnosti psychologie v procesu vysokoškol-
ského vzdělávání manažerů a jejich poradců
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V první části článku ukážeme odkud se odvíjí naše přemýšlení o výuce 
psychologie  pro  manažery,  druhou  část  věnujeme  konceptu  profesionality 
manažera jako jednoho z východisek pro úvahy o kompetencích manažerů. Ve 
třetí části přiblížíme model předmětu psychologie pro manažery, ukážeme na 
jeho  výstupy  ve  vztahu  ke  kompetencím manažera  a  návaznost  z hlediska 
dalšího  rozvoje  a  vzdělávání.  V  závěru  zmíníme  některé  zkušenosti  z jeho 
aplikace. 

I. Manažer, pojem chameleón

Na procesu vzdělávání, přípravy a rozvoje lidí,  kteří  se chtějí  věnovat 
ovlivňování procesů v různých kontextech se podílí mnoho systémů, resp. sub-
jektů na různých úrovních. Jednou skupinou těchto systémů jsou vysoké školy, 
kde lze studovat obory či programy, jež mají ve svém názvu slovo „manažer“ a 
které po úspěšném absolvování opravňují absolventa užívat nějaký titul.

V rámci  těchto  programů  se  stále  více  objevuje  i  studium  spole-
čenskovědních disciplin, jako je například sociologie, politologie či psychologie. 
Zastoupení těchto disciplin je přímo úměrné představám tvůrců studijních obo-
rů a programů o výsledném „produktu“ procesu vzdělávání na té které škole. 
Jinak  řečeno,  námi  (myšleno  „naší  školou“)  připravovaný  a  vzdělávaný 
„manažer“ je například „hlavně“ ekonom nebo systémový inženýr, případně ex-
pert na projektování a modely apod. Toto uvažování rozhoduje o výsledném 
modelu programu, který studující absolvuje a rovněž o způsobu jeho dalšího 
myšlení v pozici manažera Rozvíjet úvahy tímto směrem překračuje záměr au-
torů článku, nicméně považujeme jejich přiblížení za potřebné pro ozřejmění 
kontextu  ve  kterém se  při  koncipování  modelu  předmětu  „Psychologie  pro 
manažery“ pohybujeme.

 Problematiku, které se věnuje psychologie jako vědní disciplina lze iden-
tifikovat  na  pozadí  všech  procesů,  které  se  v praxi  manažera  vyskytují.  Je 
celkem lhostejné, zda se jedná o proces individuálního rozhodování manažera 
o lidech či „neživých“ jevech a procesech, o proces projektování a řízení resp. 
ovlivňování změn systému či o jiné procesy nebo o strategické rozhodování. 
Významnost této problematiky v různé míře stoupá či klesá. Investice do roz-
voje a kultivace tzv. „lidských zdrojů“ sice nepřináší okamžitý, spolehlivě měři-
telný a rychlý zisk (jak by si často přáli zájemci o různé kurzy nebo semináře 
pro zaměstnance například v komunikaci či vedení lidí), nicméně v dlouhodo-



bém horizontu se ukazuje jako efektivní a může být například jedním z aspek-
tů, který umožní firmě užitečně zvládnout změny a krize.

Pojem manažer je nadám proměnlivostí v závislosti na kontextu v jakém 
a s kým o něm uvažujeme. Může to být například specialista resp. expert na 
systémy a procesy nebo expert na problém nebo expert na rozhovor, komu-
nikaci nebo to vše dohromady a ještě něco k tomu. Může to být expert na práci 
s experty, resp. na rozvoj a užití jejich potenciálů apod.. Proměnlivost pojmu 
vyžaduje u proměnlivost, přizpůsobivost změně i u osoby, která tento pojem 
reprezentuje.  Jednou  z možností,  jak  užitečně  zvládat  změnu  u  sebe  a 
v prostředí, ve kterém působím jako manažer, je kultivace vlastních schopností 
a  zdrojů,  resp.  kompetencí  cestou vzdělávání  a rozvoje.  Na této  cestě pak 
může být psychologie užitečným společníkem a partnerem.

II. Koncept profesionality

Východiska  pro  koncipování  modelu  psychologie  pro  manažery  zahrnují 
koncept profesionality v procesu kariéry i systémové a procesní pojetí kompe-
tencí.

Kompetence představují popis předpokladů, které rozeznáváme na pozadí 
procesu výkonu manažerských činností. Ve strukturované podobě je z hlediska 
psychologie často představuje „profil“ manažera.

Koncept profesionality vychází z kompetentnosti a odpovědnosti jedince k 
vlastní osobě a opírá se o skutečnost, že s psychologií pro manažery se sezna-
muje každý manažer  a  užívá ji  ve své praxi  jednak v rámci  seberozvoje a 
jednak ji aplikuje v manažerských činnostech. To znamená, že každý manažer 
je nejen objektem manažerské psychologie,  ale  zároveň i  jejím subjektem. 
Omezenost  vyplývající  z tradice  subjekto–objektového  uvažování  ve  smyslu 
buď subjekt nebo objekt, překlenujeme konceptem profesionality, který vytváří 
užitečné prostředí pro kontinuální uvažování, tedy subjekt i objekt současně. 

Koncept je založen na následujících předpokladech:

a) Každá činnost člověka obohacuje a zvyšuje jeho potenciál jako jedince, při-
čemž účastí v této činnosti, tento jedinec obohacuje zároveň sebe i zúčastně-
né, a v konečném důsledku rozvíjí i jejich potenciál, jakož i potenciál celého 
týmu jako systému. 

b) Manažer,  profesionál  není  činností  pasivně  obohacován  a  rozvíjen,  ale  je 
kompetentní  uvědomovaně,  aktivně  se  obohacovat  a  rozvíjet  v procesu 
činnosti. Jinak řečeno ví co činí a proč. Jedním z dílčích cílů psychologie pro 
manažery, je nabídnout studentům postupy jak při tom efektivně postupovat. 

Koncept profesionality klade důraz nejen na respekt ke kompetentnosti a 
požadavek aktivity každého jedince, ale také na proces zrání jedince v rámci 
profese. 

Profesionalita tak zahrnuje schopnost vnímat, respektovat a užívat procesy 
a systémy, rozumět změnám probíhajícím v jejich kontextu jako přirozeným 
důsledkům bytí procesů a systémů, užitečně se jim přizpůsobovat a ovlivňovat 
je.
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III. Psychologie pro manažery, model a související aspekty

Výše uvedená základní vymezení umožňují popsat psychologii pro 
manažery a vzdělávání jako proces systémově podporující dosažení 
a rozvíjení kompetencí budoucích manažerů, který probíhá na růz-
ných úrovních v rámci studia a praxe.  

U manažerské pozice je důraz položen na dva základní aspekty. 
Jedním je aspekt odbornosti, specializace a druhým je aspekt soci-
ální vztažnosti, tedy předpoklad, že jedinec působí vždy jako člen 
systému (např. týmu) a ve specifických případech jako jeho vůdce. 
Tento způsob uvažování umožňuje:

• respektovat možnosti systému a prvků vzdělávání a přípravy;

• respektovat možnosti a limity jedince a týmu;

• respektovat proces zrání jedince v kontextu jeho profesionální manažerské ka-
riéry.

Psychologie pro manažery přispívá studentům k vytváření podmínek pro 
dosažení užitečných změn již v procesu studia a přípravy ve třech úrovních:

• úroveň znalostí (změna 1. řádu);

• úroveň dovedností (změna 2. řádu);

• úroveň myšlení (změna 3. řádu).

Příkladem užitečné změny třetího řádu jako výsledku procesu vzdělávání, 
přípravy a praxe manažera, z hlediska týmu, je schopnost být členem týmu a 
tento tým vést.

Příklady rozvoje v úrovních:

I. úroveň II. úroveň III. úroveň
Učí se učit.

(efektivnost)
Učí se uvědomovaně a výběrově. 

(užitečnost)
Učící se trvale a uvědomovaně 
v každém situačním kontextu.

Sebepoznání, nalezení zdrojů. Seberozvoj – uvědomovaný a re-
flektovaný rozvoj vlastních zdrojů 

a kompetencí.

Nalézání, rozvoj zdrojů a kompe-
tencí u sebe, druhých lidí a týmů.

Disponuje znalostmi.
Seznámení s poznatky, strukturami 

a práce s nimi. 
(adept, začátečník, pokročilý)

Disponuje dovednostmi.
Vytváří si vlastní styl, svět, postupy 

a učí se je užívat v praxi.
(pokročilý, způsobilý, obratný)

Myslí v kontextu, reflektovaně 
užívá mysl v kontextu.

(mistr)
Základní výuka. Cvičení a rozvíjející moduly. Modelovaná praxe a praxe.

Koncipování, metodické vypracování a realizace předmětu „Psychologie 
pro manažery“ respektují skutečnost, že kompetence popisující profil manažera 
se trvale vyvíjejí v procesu profesionalizace a individuální kariéry. Proces profe-
sionalizace z hlediska vyzrálosti jedince lze členit do výše uvedených fází. V 
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rámci tohoto procesu manažer postupně dosahuje různé úrovně naplnění díl-
čích profesionálních kompetencí. 

V modelu uplatňujeme zkušenosti z výuky psychologie na vysokých ško-
lách,  z realizace různých výcvikových a vzdělávacích aktivit  v oblasti  vedení 
lidí,  komunikace a  zvládání  zátěže pro  soukromé a státní  subjekty,  jakož i 
z psychologické praxe v oblasti psychologické diagnostiky, individuálního pora-
denství a koučování apod..

Smyslem výuky předmětu obecně není připravovat psychology. Studenti 
se  seznamují  s nezbytně  nutným  množstvím  informací  a  poznatků 
(přednášky), především však s principy, procesy, modely a zpracovávají je ve 
vztahu  k sobě,  prostředí  a  sociálním  systémům  (rodina,  firma,  instituce, 
vrstevnická skupina…). Jedná se o individuální a skupinové prožitky transfor-
mované do uvědomované zkušenosti.  Tomu odpovídá i  obecný poměr 30% 
přednášek a 70% cvičení a seminářů. Důraz v procesu realizace je kladen na :

• kompetentnost a odpovědnost studenta za vlastní vývoj;

• respekt k úrovni zralosti (vývojově, formace cílů, vnější vnitřní tlak na zpra-
cování poznatků (proč vlastně studuje - odlišnost objednávky denních a dál-
kových studentů);

• podporu a rozvoj vlastních potenciálů (zdrojů), kompetencí.

Jinak řečeno, přednášky a doplňkové studium literatury studentovi stačí pro 
to, aby mu byl udělen zápočet za znalosti. Účast na cvičeních a seminářích je 
vlastní přínos studenta a přidanou hodnotou je to, co si odnese a jak dokáže 
ovlivnit sebe i prostředí z hlediska své zakázky a jejího naplňování. Kdo žádnou 
zakázku nemá tak nic neovlivňuje. Ten kdo ji má, tak uvědomovaně užívá kaž-
dé situace pro její naplnění.

Psychologie jako disciplina je v kontextu modelu pojata interdisciplinárně:

a) poznatky  psychologie  jsou  systémově  uspořádané  (obecná  psycho-
logie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie práce, 
neuropsychologie ...);

b) jsou aplikovány konstrukty (modely) z prostředí psychologie a psycho-
terapie,  které  mají  své  místo  z hlediska  užitečnosti  v kontextu 
managementu. Vodítkem byla zejména následující kritéria:

• schopnost být sám o sobě (disponují uceleným teoretickým zá-
kladem a rámcem);

• srozumitelnost (možnost uchopit je lidmi bez předchozího psy-
chologického a humanitně zaměřeného vzdělání);

• životaschopnost  a  osvědčenost  (model  se  jednak  dále  vyvíjí 
v různých kontextech a rovněž já se mohu v této metodě a jejích 
principech dále rozvíjet a vytvořit si vlastní model);

• komplexita  (model  není  jednostranný  –  využitelný  pouze  pro 
jednu funkci);

• komplementarity (model lze propojovat s jinými modely);
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• flexibilita (model lze aplikovat v různých kontextech).

c) v procesu  vzdělávání  jsou  aplikovány  moderní  poznatky  různých 
vědních disciplin a oblastí poznávání:

• filosofie, sociologie, biologie;

• lingvistika, kybernetika, poznatky managementu apod.

Smysl předmětu psychologie pro manažery:

Přiblížit  a  ozřejmit  psychologické  aspekty  manažerských  procesů,  s dů-
razem na činnosti, související s řízením lidských zdrojů. Koncipování studia se 
odvíjí na pozadí základního algoritmu vývoje manažera od poznání sebe sama, 
tzn. já, k poznání druhých, tzn. ty, které dále přechází ve skupinové a týmové 
uvažování, tedy my a vrcholí ve schopnosti užitečného a uvědomovaného roz-
voje sebe sama v prostředí, systému (týmu), tzn. já v my.

Cíl předmětu psychologie pro manažery

Přispět  k  vytvoření  podmínek pro  uvědomované užívání  psychologických 
poznatků a dovedností v individuálním rozvoji zdrojů a kompetencí, užitečných 
pro vlastní manažerskou praxi.

Výstup předmětu:

Výstup předmětu psychologie pro manažery představuje podporu rozvoje a 
kultivace následujících kompetencí:

1. Užívat různé procesy a situační kontexty k uvědomovanému rozvoji svých 
schopností a zdrojů.

Kompetence zahrnuje i kultivaci schopnosti učit se a rozvíjet schopnosti 
své a členů týmu, což představuje také:

• Pochopit význam celoživotního profesního i osobního rozvoje. 

• Umět motivovat sebe sama a členy týmu.

• Svůj seberozvoj považovat za užitečný nástroj změn svého okolí.

2. Tvořivě  myslet,  uvědomovaně  a  reflektovaně  se  přizpůsobovat  prostředí. 
Vnímat změnu jako základní a přirozenou součást života a světa podnikání. 

Rozvíjet schopnost změny navrhovat a realizovat. Vnímá potřeby své a 
svého okolí, reflektuje je a efektivně využívá při seberozvoji a pro řízení a 
vedení pracovníků. 

3. Uvědomovaně, užitečně ve vztahu k danému kontextu užívat své zdroje a 
zdroje svého okolí k dosahování dohodnutých cílů. 

Orientuje se v sociálních systémech (firmy, instituce, týmy atd.) a umí 
v nich cílevědomě a kompetentně působit, dokáže si vytvořit podporující a 
stabilní rodinné zázemí. 
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4. Trvale reflektovat výlučnosti manažerské profese a specifika manažerských 
činností ve společenském a organizačním kontinuu. 

Kompetence v sobě zahrnuje:

• Transformovat vědomí významu komunikace do rozvoje vlastních ko-
munikačních schopností.

• Zvládat zátěže ze změn a rozvíjet tuto schopnost u týmu.

• Kultivovat užitečné stávající, nalézat a rozvíjet nové zdroje a kompe-
tence. Prioritou je flexibilita v odbornosti pro různé kontexty (samo-
statný specialista,  manažer,  člen týmu) umožňující  zužitkovat každý 
situační kontext, změnu pro rozvoj sebe, týmu, organizace. 

5. Být užitečným členem týmu, systému a vést, pečovat o tým, systém v růz-
ných situačních kontextech.

Kompetence v sobě zahrnuje:

• Schopnost definovat užitečnost svých kompetencí a činností a začlenit 
je do týmového a systémového (organizačního) kontextu. 

• Umění vést lidi ke společnému cíli, podporovat je a pomáhat jim.

Model  předmětu  „Psychologie  pro  manažery“,  posloupnost  a  předmětová 
provázanost studia psychologie pro manažery.

Název bloku Tématické zaměření (rozsah 42 – 50 hodin)
Úvod do psychologie pro 

manažery
• Psychologie pro manažery jako systém aplikovaných disciplin.
• Procesy v kontextu psychologie (proces jako permanentní změna 

v úrovni  -  biologické,  psychické,  vývojové,  sociální,  prožívání, 
chování).

Seminář, cvičení 8 hodin
Individulita, poznávání a 

rozvoj osobnosti
• Struktura a dynamika.
• Motivace, hodnoty, potřeby.
• Individualita, sebepoznání a seberozvoj (zdroje a potenciály jedin-

ce).
• Učení jako proces rozvoje zdrojů, schopností a kompetencí.

Seminář, cvičení 8 hodin
Sociální procesy a 

chování v sociálním 
prostředí

• Jedinec v sociálním prostředí.
• Procesy sociálního prostředí (interakce, percepce, komunikace).
• Psychologie mezilidské komunikace.
• Psychologie sociálních skupin a organizací.
• Týmy, vedení a vůdcovství (vedení lidí, týmů, koučování)

Seminář, cvičení 8 hodin
Flexibilita, adaptace na li-

mit a změnu
• Psychologie zátěže, koncept pozitivního stresu.
• Proces, změna a krize (limitní stavy).
• Strategie prevence a zvládání zátěže.

Seminář, cvičení 6 hodin

Navazující a rozvíjející moduly a semináře:
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Modul - komunikace 
(rozsah 24 – 34 hodin)

• Proces komunikace, rozhovor a jeho vedení – I a II úroveň.
• „JÁ“ v procesu komunikace – aplikace transakční analýzy.
• Komunikace při vedení lidí a týmů.

Modul - vedení lidí 
(rozsah 20 – 30 hodin)

• Organizování, řízení, vedení, kontrola a pomoc.
• Ovlivňování - hodnocení, motivování, koučování.
•  Výběr a rozvoj spolupracovníků.
• Sestavení, zrání a specifické situace v životě týmů.
• Psychologie vůdce a týmů (specifika, fáze vývoje).

Modul - ekologie osobnosti 
manažera 

(rozsah 20 – 30 hodin)

• Péče o sebe jako indikátor profesionality.
• Strategie, metody prevence a zvládání zátěže.
• Změna a krize, limitní stavy procesů a systémů.
• Specifika (rizika), možnosti a metody práce s týmy v zátěži.

Tématické semináře
• Metody výběru a rozvoje lidí (AC,DC).
• Psychologie ovlivňování (manipulace a reklama).
• Téma dle objednávky na základě výstupů z praxe.

Poznatky a dovednosti získané v rámci studia lze uplatnit nejen z hlediska 
individuálního rozvoje kompetencí, ale rovněž jako pozadí pro studium a práci 
v dalších předmětech studia.  Jedná se  například o předměty  Sociologie  pro 
manažery; Management; Management lidských zdrojů; Marketing; Podnikatel-
ská etika; Praktické manažerské techniky; Strategický management; Krizový 
management.

III. Zkušenosti z aplikace modelu:

• Efektivnost spolupráce se ukazuje jako nejvyšší při práci (cvičení a se-
mináře) se skupinami studentů o počtu 9 – 13 osob. 

• Dvojice lektorů pro cvičení a semináře. To umožňuje udržovat vyšší 
flexibilitu a dynamiku procesu spolupráce. Pohybovat se lépe mezi sku-
pinovým a individuálním. 

• Role lektora - spíše role průvodce, iniciátora, kouče, učí se společně 
s učícími se. Preference provázení a respekt k procesu zrání osobnosti 
obecně a profesně.

• Uzavřenost  skupiny  umožňuje  užitečné  ošetření  potřeb  všech  zú-
častněných cestou dojednání zakázky s jednotlivcem a skupinou. Péče 
o bezpečí zvyšuje potenciál jednotlivců intenzivněji pracovat na sobě, 
resp. na své zakázce.

• Vyzrálost studentů ovlivňuje proces dojednání a realizace zakázky, jiný 
charakter práce je se studenty denního studia a jiný se studenty kom-
binované formy. Intenzita setkání u kombinované formy bývá zpravidla 
vyšší.

• Práce s jádrem - využití  potenciálu skupiny pro práci  s každým stu-
dentem – pozornost se nesoustředí na nejhorší či nejlepší, ale obvykle 
pracují nejvyzrálejší jedinci a ostatní se různě připojují.
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• Společný  jazyk  a  podobný  proces  či  způsob  uvažování  plynoucí 
z aplikace konstruktů užívaných v modelu umožňuje studentům efek-
tivněji pracovat v rámci přednášek, cvičení a seminářů, včetně navazu-
jících modulů.  Společný jazyk je využitelný pro jiné předměty, praxi 
nebo běžný život.

• Výhoda konstruktů pro možné cesty další práce na osobních kompe-
tencích.
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