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Če faktor presega zahtevani obseg (130% - 150%), je lahko to povsem OK in boljše kot OPTIMALNI obseg 
(90% - 110%), odvisno pač od situacije. Če je faktor nizko ali izjemno nizko (50% - 70%), potem se je  
pokazalo, kje bi lahko bilo resnično problematično področje. 

Vodstvene sposobnosti

Avtoriteta

Delegiranje

Vključevanje

Legitimnost

Zahteva po učinkovitosti

Razvoj zaposlenih

Samozaupanje

Odgovornost do zaposlenih

50% = Zahteve za navedeni profil 100% = Zahteve za navedeni profil
 niso ustrezno izpolnjene.     so vedno izpolnjene in točno ustrezajo

storilnostnemu obsegu, ki ga določa podjetje.

70% = Zahteve za navedeni profil 110% = Zahteve za navedeni profil
so ravno zadovoljivo izpolnjene. so več kot izpolnjene.

90% = Zahteve za navedeni profil 130% = Zahteve za navedeni profil
so skoraj vedno izpolnjene in so so več kot izpolnjene in presegajo
potemtakem v storilnostnem obsegu storilnostni obseg, ki ga določa podjetje.
ki ga določa podjetje.

150% = Zahteve za navedeni profil so
opazno več kot izpolnjene in daleč presegajo 
storilnostni obseg, ki ga določa podjetje. 
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Sodelovanje in soglasje

Vplivnost

Identifikacija

Podoba

Komunikacijske veščine

Konfliktnost

Doseganje soglasja

Sodelovanje

Uporaba moči

Usmerjenost na sodelavce

Timsko delo
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Podjetniška mentaliteta

Osebni standardi

Rokovanje z informacijami

Sprejemanje odločitev

Inovativnost

Odnos do kakovosti

Tveganje

Sistematičnost
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TRENUTNA STRESNA OBREMENITEV:

 Nikakršna stresna obremenitev, ki bi jo bilo vredno posebej omenjati.
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Socialna zaželenost ali pretirano kritično samoocenjevanje

DNLA menedžment se uporablja kot orodje na področju usposabljanja in izpopolnjevanja, ravno tako pa tudi kot 
postopek izbora.

Pri vsaki ekspertizi udeleženca se srečujemo z istim vprašanjem: ali je na rezultat vplivala drža pri odgovarjanju, na  
katero je vplivala socialna zaželenost,  protislovnost  ali  resnicoljubnost? V najslabšem primeru so lahko rezultati  
izkrivljeni. Ne samo nadrejeni bodočih vodij, tudi sami udeleženci bi radi vedeli: "Sem na nekaterih področjih zadeve 
nehote olepšal in pretiraval ("gloss-over" učinek) ali sem bil preveč samokritičen?"

Da bi pri oceni izključili napake in menedžerjem ter nadrejenim podali pozitivne povratne informacije o tem, ali so  
bili odgovori na vprašanja o "situaciji znotraj obravnavanega podjetja" objektivni, smo preverili verodostojnost 220  
odgovorov na naslednjih področjih:

1. Odnosi z nadrejenimi.
2. Odnos do odgovornosti.
3. Odnosi z okolico.
4. Odnosi s člani tima.
5. Odnos do odločitev.

Izkazalo se je, da se v t. i. "nevarnih situacijah", torej ko se izdelajo ekspertize, ki bi jih lahko dobila v roke tretja  
stran, pokaže jasna tendenca po olepševanju in samoprikazovanju v luči "socialne zaželenosti".  Enako velja za "ne-
nevarne situacije", pri katerih prihaja včasih do "pretirane samokritičnosti". Udeleženci potem odgovarjajo v skladu  
z načelom: "Rad bi videl le, kje so moje šibke točke". Te težnje so nekaj normalnega in potemtakem prepoznane in  
samodejno upoštevane v programu za analiziranje. 

Če pa postanejo te težnje pri odgovarjanju pretirano močne, potem bo prišlo neizogibno do zvišanja ali znižanja  
ocen. Program seveda ne more takoj vedeti, ali se odgovori (ocene situacij) skladajo z dejanskim obnašanjem. Do  
sedaj ni še noben program s stoodstotno gotovostjo odkril namernega ali nenamernega prikrojevanja ocen osebnih 
nazorov. A pri DNLA programu je namerno ali nenamerno prikrojevanje "izjemno težko", da ne rečemo praktično 
"nemogoče". 
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Kako deluje preizkus zanesljivosti v programu?

Z ocenjevanjem danih situacij  vsak udeleženec pušča svoj  osebni "podpis".  To je denimo mogoče odkriti  preko  
kopičenja t. i. "pretiranih vrednosti" (premišljenim zbiranjem točk). Ti odgovori se tako po svojem splošnem vzorcu 
za  določeno  področje  občutno  razlikujejo  od  drugih.  Po  eni  strani  prihaja  do  tega  zaradi  izredno  kritičnega 
presojanja lastnega vsakdanjega obnašanja, po drugi strani pa zaradi precenjevanja lastnih sposobnosti, ki bi lahko 
doseglo svoj vrhunec v aroganci ali "namernemu olepševanju".

Te  težnje  v  smeri  "socialne  zaželenosti"  ali  "pretirano  kritičnega  samoocenjevanja"  med  analizo  ni  mogoče 
prepoznati z absolutno gotovostjo. Udeleženec nima možnosti prilagajanja svojih odgovorov, ker ne more iti nazaj in  
preveriti rešitev ali vsako posamezno situacijo primerjati s 40 do 60 podobnimi temami (in jih potem še popraviti). 

V celoti je v programu preverjenih 220 situacij! Udeleženec po le nekaj vprašanjih hitro izgubi pregled, če skuša s  
svojimi odgovori,  s tem da jih umešča v določena tematska področja, manipulirati.  Še več, "elektronski  seznam  
vprašanj" dopušča le eno minuto za vrnitev k predhodnemu vprašanju. Tako je vsakršno manipuliranje že na samem 
začetku izključeno. 

Če povzamemo: ne gre za to, da bi ugotovili, ali so bili odgovori namerno ali nenamerno "olepšani" oz. pretirano 
kritični.  Nikoli  ne bomo mogli  ugotoviti,  ali  je  bilo to namerno ali  nenamerno.  Za udeleženega menedžerja  (in  
njegovega nadrejenega) je pomembno le, da dobi objektiven rezultat dejanskih vodstvenih lastnosti. Le na ta način  
se lahko sprejmejo odločitve o ustreznih ukrepih glede nadaljnjega usposabljanja in razvoja. 
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Odnosi do nadrejenih

Uspeh vodstva je odvisen predvsem od odnosov s kolegi na isti  ravni in vodilnimi kadri na višjih položajih. T. i.  
"human networks", človeška omrežja (tj. povezave s tistimi, ki soodločajo ali so-vplivajo, z vodstvom na isti ravni in  
seveda z lastnim šefom), predstavljajo ključ za samostojno delovanje, se pravi, za nebirokratski način vodenja in 
učinkovito sprejemanje odločitev. 

Dobre povezave z "vrhom", lojalno sodelovanje z neposredno predpostavljenim, navezovanje dobrih stikov z vsemi 
pomembnimi osebami v podjetju (vpliv) in ustrezno razumevanje konstelacij moči in vpliva (doseganje soglasja brez 
opuščanja lastnih pomembnih stališč) predstavljajo predpogoj za neovirane "odnose s predpostavljenimi".  

DNLA-menedžment je analiziral vsa vprašanja in odgovore na naslednjih področjih:

Vplivnost
Doseganje soglasja

Pri tej analizi ni bilo tako pomembno ugotavljanje manjkajočih potencialov, marveč ali obstaja jasna premočrtna 
smer, ki bi jo lahko prepoznali na področju "odnosov do nadrejenih". Rezultati: 

gospod Novak je na področju "odnosov do nadrejenih" podal jasna in odkrita pojasnila za vse situacije, ki jih je 
bilo potrebno oceniti, in se ni skušal prikazati v luči socialne zaželenosti. "Pretirano kritične samoocene" ni 
mogoče opaziti. 
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Odnos do odgovornosti

Vsak vodja, menedžer na visoki  ravni,  vodja skupine ali  tima, vodja oddelka ima odgovornosti,  ki  jih ni mogoče 
delegirati. Vodja mora obravnavati to odgovornost v podjetniškem duhu, sprejemati odločitve v skladu s podjetjem  
(upravljati v smislu podjetnika). Današnji vodje delujejo v ohlapnih hierarhijah vse bolj samostojno. Vse bolj delujejo 
za razmeroma majhno, vendar izjemno vplivno posebno skupino. Tako delujejo kot neodvisno vodena družba. Prvi  
pogoj za "realno" podjetništvo je zavesten prevzem odgovornosti. Zaposleni začutijo, ali je odgovornost dejansko 
prevzeta  ali  gre  le  za  ohranjanje  videza.  Standardi  za  ocenjevanje  so  naslednji:  jasen  odnos  do  kakovosti,  
poistovetenje  z  nalogami  in  cilji  podjetja,  visoke  zahteve  pri  lastni  učinkovitosti,  sprejemljivo  in  uravnoteženo 
nadziranje tveganj, pošteno ocenjevanje dosežkov in odgovorno nadzorovanje zaposlenih. 

DNLA-menedžment je analiziral vsa vprašanja in odgovore, ki se tičejo naslednjih področij:

Odnos do kakovosti
Identifikacija
Osebni standardi
Tveganje
Odgovornost do zaposlenih

Pri tej analizi ni bilo tako pomembno ugotavljanje manjkajočih potencialov, marveč ali obstaja jasna premočrtna 
smer, ki bi jo lahko prepoznali na področju "odnosov do odgovornosti". Rezultati: 

gospod Novak ima na področju "odnosov do odgovornosti" jasne in premočrtne poglede na vse situacije, ki jih je 
potrebno oceniti, in se ne skuša prikazati v luči socialne zaželenosti. "Pretirano kritične samoocene" se ne opazi.



DNLA MENEDŽMENT FAKTORJI

Udeleženec: Janez Novak
Zahtevani profil: Vodja skupine ali tima, Storitve
Datum testiranja: 2012-06-12 10:17:12
Ocenil: HSC skupina

Odnosi do okolice

Zaradi  zapletenih  procesov znotraj  organizacije  in  skupnih  ciljev  podjetja  vodstveni  kadri  niso  odvisni  samo od  
sodelovanja s kolegi na isti ravni (notranjimi strankami), ampak tudi od zunanje podpore, od zaposlenih in vrha. Za 
pridobitev  te  nujne podpore iz  oddelkov  (razvoj,  proizvodnja,  prodaja,  administracija,  raziskovanje,  marketing),  
morajo biti izpolnjene določene zahteve: ustrezna podoba (ugled in priznanje med kolegi in vrhom podjetja) olajša  
uveljavitev zadev in obvladovanje konfliktov brez trajnih nesoglasij. Pomembno vlogo igra tudi posameznikov slog 
komuniciranja. Vodilni kadri bi se morali po eni strani kolikor je le mogoče vzdržati vseh očitnih intrig, po drugi pa bi  
morali  s svojo odprtostjo pridobiti  zaupanje kolegov. Le tako bodo lahko dosegli potrebno raven sodelovanja, ki 
presega okvire različnih oddelkov (v vseh smereh in na vseh ravneh). 

Dobri odnosi do okolice in optimalna komunikacija z vsemi pomembnimi osebami v podjetju sta prvi pogoj za gladko 
doseganje ciljev (za katere so odgovorni vodstveni kadri), brez najmanjših možnih izgub zaradi trenj.

DNLA-menedžment je analiziral vsa vprašanja in odgovore na naslednjih področjih:

Podoba
Konfliktnost
Komunikacijske veščine
Sodelovanje
Usmerjenost na sodelavce

Pri tej analizi ni bilo tako pomembno ugotavljanje manjkajočih potencialov, marveč ali obstaja jasna premočrtna 
smer, ki bi jo lahko prepoznali na področju "odnosov do okolice". Rezultati:

gospod Novak ima na področju "odnosov do okolice" občasno različne poglede pri ocenjevanju primerljivih 
situacij.
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Odnos do članov tima

Sijajno prehajanje od opravljanja posameznih nalog do timskega dela je danes bolj kot kdaj koli prej ključ za uspešno  
vodenje. V našem zapletenem svetu je vse manj prostora za samotne jezdece, kajti v sodobnem menedžmentu smo 
uspešni le, če združimo praktično znanje mnogih specializiranih sodelavcev. Ena najpomembnejših nalog je zato  
njihova združitev in vodenje. "Timi" se pri tem ves čas spreminjajo, zlasti kadar je potrebno opraviti skupno delo, ki  
presega okvire posameznih oddelkov. 

Od vodstvenih kadrov se zahteva visoka stopnja socialnih kompetenc, kajti vodja mora biti pri skupnih vrednotah za  
zaposlene (člane tima)  zgled (vodenje z  zgledom). Obenem pa mora zahtevati  večjo učinkovitost  (ne pa,  da se  
prilagaja  manjši  učinkovitosti  zaposlenih).  Bolj  ko  so  vpleteni,  tj.  vključeni  v  procese,  boljši  je  rezultat,  saj  se  
odgovornosti in naloge lažje delegirajo. Na tej točki potrebuje vodja legitimnost (kredibilnost in zaupanje). Brez tega 
zaposleni odpovejo poslušnost. Tako za lastne kot tudi "zunanje" (situacijske) člane tima je pomembna doslednost  
pri podajanju informacij. Lastni in zunanji člani tima te imajo za zanesljivega le, če kot vodja podajaš informacije 
odkrito, a vseeno previdno. DNLA-menedžment je analiziral vsa vprašanja in odgovore, ki se nanašajo na naslednja  
področja:

Timsko delo
Zahteva po učinkovitosti 
Vključevanje
Avtoriteta
Delegiranje 
Razvoj zaposlenih
Legitimnost
Rokovanje z informacijami

Pri tej analizi ni bilo tako pomembno ugotavljanje manjkajočih potencialov, marveč ali obstaja jasna premočrtna 
smer, ki bi jo lahko prepoznali na področju "odnosov do članov tima". Rezultati:

gospod Novak ima na področju "odnosov do članov tima" občasno različne poglede pri ocenjevanju primerljivih 
situacij.

Faktor "Timsko delo": 
Opravka imamo s težnjo po "olepševanju" ali nezavednem precenjevanju.
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Nadzorovanje odločitev

Včasih moramo sprejemati odločitve ne samo zelo hitro ali celo istočasno, včasih so tudi življenjskega pomena za  
doseganje ciljev podjetja ali celo za podjetje samo. Sprejemanje odločitev zaradi "podjetniškega delovanja" pomeni  
voditi zaposlene k cilju in s tem uspehu. Tisti, ki sprejemajo odločitve, uporabljajo moč, kar lahko vodi do konfliktov  
z zaposlenimi ali notranjimi strankami. Način, kako menedžer uporablja moč, se pravi, kako se odloča, se navezuje 
na vprašanje odnosa do izkoriščanja moči. Včasih je tako, da zaposleni moči ne sprejemajo, vodilni pa jo izrabljajo.  
Zato je pomembno, da uporabljamo moč dosledno in transparentno. 

Pri ocenjevanju so uporabljeni naslednji standardi: dober občutek za oblastno-politične konstelacije in procese v  
podjetju, nikakršno posebno favoriziranje ali obsojanje moči; dobra pripravljenost na sprejemanje odločitev - tudi v  
situacijah, kjer ni na voljo podrobnejših informacij; ciljna usmerjenost na ekonomsko rast, ne da bi se zanemarili  
interesi zunanjih in notranjih strank; jasno samozaupanje in sistematično postopanje pred zaposlenimi, z vedno 
odprtimi očmi za cilje in brez izgube fleksibilnosti.  DNLA-menedžment je analiziral vsa vprašanja in odgovore na  
naslednjih področjih: 

Uporaba moči
Sprejemanje odločitev
Samozaupanje
Sistematičnost

Pri tej analizi ni bilo tako pomembno ugotavljanje manjkajočih potencialov, marveč ali obstaja jasna premočrtna 
smer, ki bi jo lahko prepoznali na področju "nadzorovanja odločitev". Rezultati:

gospod Novak ima na področju "nadzorovanja odločitev" jasne in premočrtne poglede na vse situacije, ki jih je 
potrebno oceniti, in se ne skuša prikazati v luči socialne zaželenosti. "Pretirana samokritičnost" se ne opazi.


