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POVZETEK
Vodenje podjetja je v današnjem času treba prilagoditi okolju, če želimo, da bo uspešno
poslovalo. Vodje morajo imeti zastavljene jasne cilje o tem, kaj želijo doseči, to pa bodo
lahko dosegli s pravilnim usmerjanjem svojih sodelavcev. Ljudi je namreč treba ustrezno
motivirati, usmerjati, vplivati nanje, da bi svoje naloge reševali čim bolje in ob čim večjem
zadovoljstvu.
Zadovoljstvo zaposlenih, njihovo počutje in položaj v podjetju so v veliki meri odvisni od
nadrejenih, profesionalnosti in načina vodenja, na kar neposredno vplivajo vodje z
osebnostnimi lastnostmi, znanji in sposobnostmi.
V magistrskem delu smo proučevali stile vodenja in ugotavljali, katere so ključne
kompetence uspešnega vodje, kakšen mora biti in kakšno je ustrezno vodenje, ki vodi v
uspešnost podjetja in zadovoljstvo zaposlenih.
Iskali smo lastnosti, ki naj bi določale ženski stil vodenja in poskušali pojasniti, zakaj naj bi
bila to prednost v primerjavi z moškimi vodji. Ženske so v boju za visoke položaje, kljub
izjemnim sposobnostim, velikokrat zapostavljene. Predstavili smo najpogostejše ovire, s
katerimi se srečujejo ženske pri ustvarjanju svoje kariere.
V empiričnem delu smo se osredotočili na banko X, v kateri smo izvedli raziskavo med vsemi
zaposlenimi, usmerjeno v ugotavljanje stila vodenja njihovih neposredno nadrejenih.
Zanimalo nas je, ali v banki X obstajajo razlike med moškimi in ženskami na vodilnih položajih
ter kakšen vpliv ima njihov način vodenja na zadovoljstvo zaposlenih. Ne nazadnje nas je
zanimalo tudi splošno zadovoljstvo zaposlenih v banki X.
Pri pregledu dobljenih rezultatov smo predlagali izboljšave na področju zadovoljstva
zaposlenih pri njihovem delu v banki X, saj je bilo to najslabše ocenjeno.
Ključne besede: vodja, vodenje, stil vodenja, ovire pri napredovanju žensk, zadovoljstvo
zaposlenih.

ABSTRACT
Management of a company has to nowadays be adapted to the environment, if we wish the
company to have a successful business. Managers have to have clear goals on what they
wish to achieve and with the right guidance of their co-workers they can reach them.
Management refers to people, how to guide, motivate and influence them to solve tasks
better and be more satisfied.
Satisfaction of employees, their position and well being in a company is dependent of their
superiors, their professionalism and manner of management, which is directly influenced by
their personal characteristics, knowledge and management capabilities.
In our Master’s thesis we studied management styles and established key competences of a
successful manager, how a manager is supposed to be and what kind of management causes
company’s prosperity and satisfaction of employees.
We searched for characteristics that would determine women’s management style and tried
to explain why is this an advantage in comparison with men’s management style. Women
are often overlooked at the battles for higher positions, despite their exceptional
capabilities. We presented the most common obstacles that women are confronted with,
while making a career.
In the empirical part of the thesis we gave focus on a bank x, in which we made a research
among employees and tried to figure out which management style their direct superiors are
using. We wanted to know, if there is a difference between men and women as managers in
the bank x and what kind of influence their management manner has on satisfaction of the
employees. We were also interested in the common satisfaction of employees in the bank x.
With thorough examination of the results we gave propositions for improvement on areas
that were evaluated badly in the field of employee satisfaction with their work.
Key words: manager, management, management style, obstacles to women’s promotion,
employee satisfaction.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Velikokrat slišimo predpostavko, da je uspešnost podjetja odvisna od učinkovitega vodenja
zaposlenih. Vodje morajo spoznati, da so vodstvene sposobnosti ključne za uspeh na osebni
in organizacijski ravni.
Način vodenja, osebnostne značilnosti in vedenje vodje ustvarjajo med zaposlenimi vzdušje
za spodbujanje timskega dela, ustvarjalnega vedenja in sodelovanja.
Dober vodja skrbi za zadovoljstvo zaposlenih. Poleg tega poskrbi za delovno uspešnost, jasno
predstavi pričakovanja in zaposlene vodi skozi spremembe in nove izzive, da ti dosegajo
vrhunske rezultate. Vodja mora biti usposobljen za vodenje ter imeti strokovna znanja in
znanja, ki mu omogočajo razumevanje vedenja posameznikov. Zavedati se mora, da so
zaposleni ključni potencial podjetja, zato jih je treba primerno obravnavati.
Vodilni položaji so danes zelo cenjeni, zato naj bi te položaje zasedli ljudje z znanjem, z
izkušnjami, torej sposobni ljudje, ne glede na spol, status ali starost. Kljub temu da se tako
govori, pa je v praksi velikokrat drugače, saj vodilne položaje še vedno velikokrat zasedajo
prav moški.
Ovire v karieri moškega in ženske so različne. Ovire v karieri ženske so spolni stereotipi,
tradicionalna vloga matere in gospodinje, stekleni strop. Kljub oviram se ženske v poslovnem
svetu vse bolj uveljavljajo, so vse bolj izobražene, enakopravne z moškimi sodelavci in
samozavestne.
Nekateri avtorji navajajo, da naj bi ženske ravno zaradi osebnostnih lastnosti in različnih
delovnih izkušenj razvile specifičen stil vodenja, različen od moškega. Obstajale naj bi torej
določene značilnosti žensk in njihovega stila vodenja, ki naj bi veljal za boljšega.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen
Raziskati razlike med moškim in ženskim stilom vodenja v banki X, ki smo jo preučevali, ter
ugotoviti, kateri način vodenja je najprimernejši za čim boljši uspeh in učinke zaposlenih, je
bil glavni namen magistrskega dela. Ugotoviti smo želeli, kakšen način vodenja si zaposleni
želijo oziroma s katerim načinom vodenja dosegamo njihovo zadovoljstvo.
Cilji
Cilji v teoretičnem delu:
 pregled relevantne literature s področja raziskovanja;
 predstaviti vodenje kot pomembno sestavino pri upravljanju podjetja;
 prikazati pomembne lastnosti dobrih in uspešnih vodij;
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 opredeliti lastnosti, ki naj bi določale ženski stil vodenja in pojasniti zakaj naj bi bila to
prednost v primerjavi z moškimi vodji;
 prikazati probleme, s katerimi se srečujejo ženske pri ustvarjanju kariere v poslovnem
svetu.
Cilji v empiričnem delu:
 predstaviti banko X;
 izvesti raziskavo, ki je temeljila na analizi ugotovitev ankete, ki smo jo izvedli med
zaposlenimi v banki X iz različnih oddelkov;
 ločiti anketne vprašalnike glede na zastopanost spolov v vodstvu in jih med seboj
primerjati;
 poskušati ugotoviti razlike med moškimi in ženskami na vodilnih položajih ter njihov
vpliv na zadovoljstvo zaposlenih;
 spoznati posebnosti v slogu ženskega in moškega vodenja;
 podati predloge na področju vodenja in zadovoljstva zaposlenih.

Hipoteze
V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
 H1 – V banki X so vodje ženskega spola bolj usmerjeni k odnosom z ljudmi kot k
delovnim ciljem.
 H2 – V banki X se mora ženska za uspeh bolj potruditi in dokazati kot moški.
 H3 – Osebnostne lastnosti dobrega vodje se v očeh podrejenih ne razlikujejo glede na
stereotipe o razlikah med spoloma.
 H4 – Splošno zadovoljstvo zaposlenih je neodvisno od razlik med moškim in ženskim
stilom vodenja.

1.3 Predpostavke in omejitve
Menimo, da kljub temu, da so vsa dejstva splošno znana, imajo ženske še vedno težave pri
napredovanju, še vedno se srečujejo s t. i. steklenim stropom, ki predstavlja oviro na poti
managerk do najvišjih položajev. Ženske se morajo skozi vso kariero, posebej pa na začetku,
dokazovati veliko bolj kot moški s tem, da delajo več in bolje kot moški.
Predpostavljamo, da so predsodki stereotipi o manjši managerski sposobnosti žensk. Pri
obeh spolih najdemo odlično, povprečno ali slabo učinkovitost in ni bistvenih razlik v
sposobnostih, stališčih in vedenju.
Predpostavljamo, da se uspešen vodja ne oklepa togih pravil, pri vodenju pa uporablja
prožen stil.
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V magistrskem delu smo se omejili predvsem na primerjavo med moškim in ženskim stilom
vodenja ter na problem žensk na vodilnih položajih. Kot omejitev lahko navedemo, da smo
se osredotočili na banko X, kjer smo med zaposlene razdelili anketni vprašalnik. Omejitve
smo pričakovali tudi s strani zaposlenih, saj ljudje niso vedno pripravljeni odkrito odgovarjati
na vprašanja, kljub temu da je bila anketa anonimna.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo zajema poslovno raziskavo. V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivni
pristop; pri katerem so bile zajete naslednje metode:
 metoda kompilacije, pri kateri smo si pomagali s prevzemanjem rezultatov, stališč,
spoznanj drugih avtorjev, še posebej so bili ti izraziti v teoretičnem delu, ko smo
predstavili področje vodenja. Ti pa so bili osnova za nastanek empiričnega dela, kjer
smo podrobno analizirali rezultate izvedene ankete;
 metodo deskripcije smo uporabili za opisovanje procesov, dejstev in
 komparativna metoda, ki smo jo uporabili za primerjanje morebitnih razlik med
moškim in ženskim stilom vodenja in njihovim vplivom na zadovoljstvo zaposlenih.
Pri pisanju magistrskega dela smo si pomagali z različno literaturo in viri, ki opredeljujejo
področje vodenja in zadovoljstva zaposlenih.
Metode, ki smo jih uporabili v empiričnem delu:
a) Metoda zbiranja podatkov
S strukturiranim vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz vprašanj in trditev, smo pridobili
potrebne podatke. Razdeljen je bil med zaposlene v izbrani banki X. Zaposleni (anketirani) so
ocenjevali kazalce, ki so se nanašali na stil vodenja njihovega neposredno nadrejenega, na
morebitne razlike med moškim in ženskim načinom vodenja, na problematiko žensk pri
ustvarjanju kariere ter na njihovo splošno zadovoljstvo z vodjem in delom nasploh.
Obkroževali so trditve, ki so jim ustrezale, ocenjevanje pa je potekalo po numerični lestvici
od 1 do 5.
b) Metoda analiziranja podatkov
Zbrane podatke smo obdelali s programom Microsoft Excel.
c) Metoda prikazovanja podatkov
Podatke smo prikazali z grafi in tabelami.
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2 VODENJE
2.1 Opredelitev vodenja
Vodenje je zapleten in večplasten fenomen, ki ga nekateri dojemajo kot talent posameznikov
s karizmo, drugi kot eno od številnih funkcij managementa, tretji kot spreminjanje okolice v
nekaj plemenitejšega (Hočevar in drugi, 2004, 130).
Opredelimo ga kot vplivanje na delovanje, obnašanje posameznika ali skupine v organizaciji
pri doseganju zastavljenih ciljev, saj pripomore k uspehu. Organizacija podjetja podpira in
določa vodenje, ki je lahko (Rozman in drugi, 1993, 201):
 medosebno, pri čemer se vprašamo o vplivu vodje na sodelavce;
 organizacijsko, kjer je vprašanje, kateri ukrepi in rešitve v podjetju podpirajo vodje
pri usmerjanju sodelavcev k ciljem.
Vodenje se lahko dogaja in odvija samo v odnosih med ljudmi. V medsebojnih odnosih se
drug od drugega učimo, razvijamo, spreminjamo, treniramo in utrjujemo (Klopčič, 2015,
189).
Vodja, vodeni ljudje oziroma sledilci in okoliščine enakovredno sodelujejo v procesu (slika 1).
Slika 1: Proces vodenja kot interakcija med vodjo, sledilci in okoliščinami

VODJA
- osebnost
- položaj
- strokovnost itd.

SLEDILCI

OKOLIŠČINE

- vrednote

- naloga

- pripravljenost

- stres

- norme itd.

- okolje itd.

Vir: Hočevar in drugi (2004, 131).

Da bi bil proces karseda uspešen, je treba uskladiti lastnosti vodje, možnosti sledilcev in
okoliščine vodenja. Osebnostne lastnosti vodij, vrednote, vedenje, motivacija in drugi
dejavniki vplivajo na vodenje; poleg teh pa še vrednote sledilcev, obnašanje, odvisno od
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okoliščin, osebnostne lastnosti in izkušnje. Našteti dejavniki so v interakciji z okoljem
(Hočevar in drugi, 2003, 130–132).

2.2 Modeli vodenja
Raziskave, ki so bile usmerjene v ugotavljanje uspešnega vodenja niso podale enotne
ugotovitve. Tako so se v praksi uveljavile različne vrste modelov vodenja, ki se še naprej
delijo (slika 2):
Slika 2: Modeli vodenja

MODELI VODENJA

Vedenjski
modeli

Modeli teorij
X, Y, Z

Modela dveh
univerz

Modeli osebnih
značilnosti

Situacijski modeli

Fiedlerjev
kontingenčni
model

Transformacijsko
vodenje

Participativni
model
vodenja

Herseyev in
Blanchardov
situac. model

Model
mrežnega
vodenja

Transakcijsko
vodenje

Housejev
situac. model
poti in ciljev

Teorija
vodenja 3D

Vir: Možina in drugi (1994, 530).

2.2.1 Modeli osebnih značilnosti
Prve raziskave so odkrivale osebnostne lastnosti vodij, saj so želeli izpostaviti značilnosti, s
katerimi bi ločevali vodje od nevodij, uspešne od neuspešnih. Modeli osebnih značilnosti
predpostavljajo značilne osebnostne, socialne in telesne lastnosti. Naštete lastnosti so
pomembne, a modeli niso ločevali dobrih in slabih vodij, poleg tega so poudarjali osebnostne
in fizične značilnosti, ki so za uspešno vodenje nerelevantne (recimo višina, vitkost...)
(Možina in drugi, 1994, 531). Modele osebnih značilnosti nam prikazuje slika 3.
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Slika 3: Modeli osebnih značilnosti
OSEBNE ZNAČILNOSTI
Telesne

Starost

Videz

Vitalnost

osebnostne

stabilnost

samozavest

prilagodljivost

socialne

izobrazba

olikanost

mobilnost

delovne

iniciativnost

delavnost

odgovornost

Vir: Možina in drugi (2002, 517).

2.2.2 Modeli vedenja vodje (vedenjski modeli)
V primerjavi s teorijo osebnih značilnosti vodij, novejše raziskave iščejo prevladujoče vzorce
obnašanja teh. S primerjavo vedenjskih značilnosti želijo raziskovati uspešne vodje od
neuspešnih. Opazovanje in s tem učenje ustreznega vedenja je bilo uspešno in je rezultiralo v
vodenju podjetja. Možina navaja štiri glavne primere vodstvenih modelov.
2.2.2.1 Teorija X in teorija Y
Nastali sta dve nasprotni si vrsti domnev. V teoriji X so negativne postavke o zaposlenih,
poudarjen je avtoritativni način vodenja. V teoriji Y so pozitivne postavke o zaposlenih,
poudarjena pa je potreba po participativnem načinu. Primerjavo domnev teorije X in Y nam
prikazuje slika 4.
Slika 4: Primerjava domnev teorije X in teorije Y

DOMNEVNE TEORIJE X

DOMNEVNE TEORIJE Y

•Zaposleni neradi delajo in se delu
izogibajo, če je le mogoče.
•Zaposleni potrebujejo usmerjanje k
ciljem organizacije in navodila za
delo.
•Zaposlene morajo nadrejeni
velikokrat z grožnajmi siliti v delo.

•Zaposleni radi in trdo delajo.
•Zaposleni se sami usmerjajo k
ciljem organizacije, če se z njimi
strinjajo.
•Zaposleni sprejmejo odgovornost za
delo in jih k temu ni treba siliti.

Vir: Povzeto po Možina in drugi (2002, 518).

Lahko rečemo, da je zaposlenim ljubša teorija Y kot teorija X, saj v njej vidijo možnost za
sodelovanje in uveljavljanje svojih koristi.
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2.2.2.2 Modela dveh univerz
a) Ohio - študija
Z željo po odkritju idealnega modela vedenja in ravnanja vodilnih so raziskovalci na državni
univerzi Ohio vzeli pod drobnogled stotine razsežnosti obnašanj vodij. Ugotovili so dve glavni
vrsti njihovega obnašanja (Dimovski in drugi, 2003, 226):
 upoštevanje – je stopnja, do katere vodja upošteva podrejene, spoštuje njihove
ideje in občutenja ter vzpostavlja medsebojno spoštovanje. Upoštevajoči vodje so
prijateljski, ne skrivajo informacij, razvijajo timsko delo in so orientirani v dobrobit
svojih podrejenih;
 začenjanje – je stopnja, do katere je vodja usmerjen k nalogam, in način, kako
podrejene usmerja k doseganju ciljev podjetja. S tem stilom vodje ponavadi dajejo
inštrukcije, planirajo in poudarjajo roke za dokončanje neke naloge.
b) Michiganska študija
Na michiganski univerzi so približno istočasno pristopili k problemu, vendar na drugačen
način, in sicer s primerjanjem obnašanj učinkovitih in neučinkovitih vodij. Raziskovalci
opisujejo dva sloga vodenja (Dimovski in drugi, 2003, 226):
 vodje, usmerjeni k zaposlenim – gre za vodje, ki so vzpostavili visoke cilje
uspešnosti in prikazali podporo zaposlenim;
 vodje, usmerjeni v delo – izkazali so se za manj učinkovite, njihovo vodenje je
usmerjeno k proizvodnji, v organiziranje dela, standarde kvalitete ter k doseganju
rezultatov.
Metodološki pristopi posameznih študij so si podobni, tudi rezultati so pokazali podobne
ugotovitve (slika 5).
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visoka usmerjenost k
sodelavcem in nizka
usmerjenost k nalogam

visoka usmerjenost k
sodelavcem in visoka
usmerjenost k nalogam

nizka usmerjenost k
sodelavcem in nizka
usmerjenost k nalogam

nizka usmerjenost k
sodelavcem in visoka
usmerjenost k nalogam

nizka

usmerjenost k sodelavcem

visoka

Slika 5: Ohio vodstveni kvadrat

nizka

usmerjenost k nalogam

visoka

Vir: Kovač, Mayer, Jesenko (2004, 30).

Študija Ohio trdi, da najuspešnejši vodstveni stil združuje vodstveni dimenziji. Uvrščena je v
desnem zgornjem kvadratu.
Timsko delo predstavlja visoka usmerjenost k ljudem in nalogam, to pa daje največ možnosti
za usklajeno delo, ustrezne skupne odločitve in doseganje največje uspešnosti v skupini
(Možina in drugi, 1994, 26).
2.2.2.3 Model mrežnega vodenja
Avtorja Blake in Mounton s teksaške univerze izhajata iz obravnavanih študij Michigana in
Ohia in predlagata dvodimenzionalni model vodenja, imenovan vodstvena mreža. Ta
predstavlja pet različnih vrst vodenja, glede na to, ali je vodja usmerjen k ljudem ali k
proizvodnji (slika 6) (Možina in drugi, 2002, 520).
Vodoravna lestvica predstavlja usmerjenost k proizvodnji, navpična pa k ljudem. Delež
vodenja predstavljajo oznake; 1.1 predstavlja nizko usmerjenost v proizvodnjo in k ljudem.
Vodja je neuspešen, neaktiven, nemočen. 9.9 predstavlja visoko usmerjenost k proizvodnji in
ljudem, kar daje dobre delovne rezultate in zadovoljne zaposlene. Uspešni vodje upoštevajo
oba vodstvena načina (usmerjenost k ljudem in nalogam).
Na sredini je oznaka 5.5 in označuje sredino poti, ki omogoča uravnoteženost med zahtevami
organizacije in potrebami zaposlenih, zato je po mnenju vodij najboljša (Možina in drugi,
2002, 520).
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Slika 6: Model mrežnega vodenja
9/9 timsko delo

nizka

usmerjenost k ljudem

visoka

1/9 ozračje

5/5 na sredini poti

1/1 nemoč

9/1 naloge

nizka usmerjenost k proizvodnji visoka

Vir: Možina in drugi (2002, 521).

2.2.3 Situacijski modeli vodenja
Vedenjski modeli vodenja se niso obnesli, zato so iskali nove. Pojavili so se situacijski modeli
s predpostavko, da situacijski dejavniki odločilno vplivajo na primeren način vodenja (Možina
in drugi, 2002, 521). Situacijski dejavniki po Možini (slika 7):
Slika 7: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje
ZRELOST
ČLANOV V
SKUPINI
OSEBNE
ZNAČILNOSTI
VODJE

POTREBE
ZAPOSLENIH

USPEŠNO
VODENJE
ZAPLETENOST
DELA, NALOG

ODLOČANJE V
SKUPINI

ODNOS MED
ČLANI IN
VODJO

VIR MOČI
VODJE

Vir: Možina in drugi (2002, 522).
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Razviti modeli vodenja prikažejo odnos stil vodenja – specifična situacija.
2.2.3.1 Fiedlerjev model vodenja
Enega prvih situacijskih modelov s predpostavko, da je vodenje uspešno toliko, kolikor se
ujemajo situacijski dejavniki in vodjev način dela, je razvil Fiedler. Vodja mora doseči
usklajenost med situacijo in stilom vodenja, kar je mogoče z ustreznim načinom vodenja in
analizo situacije, ki jo po potrebi spremeni, kar pa ni vedno enostavno (Možina in drugi,
2002, 522).
Možna načina vodenja (Možina in drugi, 2002, 522):
 usmerjenost k odnosom (vodje so usmerjeni k odnosom, pri sodelavcih cenijo
iskrenost in prijaznost in menijo, da so za uspešno vodenje pomembni dobri odnosi;
 usmerjenost k delu (vodje so usmerjeni k nalogam, pomembno je dobro opravljeno
delo, cenijo natančnost in pridnost, medsebojni odnosi jim niso zelo pomembni.
Fiedler je opredelil situacijske spremenljivke, ki jih je vzel iz delovne situacije, da bi uskladil
način vodenja in situacije, ki bi določile, kateri način vodenja bi bil najboljši (Možina in drugi,
2002, 523-524):
 odnos skupine do vodje je pomemben, saj kaže sprejemanje vodje s strani skupine;
 zapletenost dela – delo je zapleteno ali enostavno;
 moč položaja kaže stopnjo legitimne, nagrajevalne in prisilne moči.
Za uporabo Fiedlerjeve kontingenčne teorije mora vodja vedeti, kateri je njegovi stil vodenja.
Prav tako mora poznati situacijo organizacije v zvezi z odnosi vodjev do podrejenih,
pozicijsko močjo in strukturiranostjo nalog.
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Slika 8: Fiedlerjev kontingenčni model
1

2

3

4

5

6

7

8

dober

dober

dober

dober

slab

slab

slab

slab

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zapletenost
dela

visoka

visoka

nizka

nizka

+

+

+

+

+

Moč
položaja

velika

majhna

Odnos
skupine do
vodje

velika

majhna

visoka

+

velika

visoka

nizka

nizka

+

+

+

majhna

velika

majhna

Vodi k
uspešnem
u načinu
vodenja

Usmerjenost k delu
Leva stran modela prikazuje, kako se z
dodajanjem osnovnih variabel določa, kateri
način vodenja je primernejši: usmerjenost k delu
(D) ali k odnosom (O)

Usmerjenost k odnosom

Vir: Možina in drugi (2002, 523).

Slika 8 nam prikazuje obravnavani model vodenja; na levi so spremenljivke situacijskega
modela, stolpci pa so njihove možne kombinacije – najbolj ugodne za vodjo (1) do najmanj
ugodne (8); na dnu je način vodenja, ki je najbolj primeren za kombinacijo spremenljivk.
Model kaže, da je za vodjo najugodnejša situacija, ko se prepletajo zapletenost dela,
položajna moč in dober odnos zaposlenih do nadrejenega (stolpec 1).
Fiedler je razširil in poglobil raziskave procesa vodenja in kot prvi vključil situacijske
dimenzije (Kovač in drugi, 2004, 36).
Fiedlerjev kontingenčni model ne da končnega odgovora, pač pa napotuje k proučevanju
stanja v podjetju, saj ne moremo določiti dobrega oziroma slabega vodje, ne da bi proučili
situacijo delovanja, v kateri je lahko uspešen ali neuspešen (Možina in drugi, 1994, 535).
2.2.3.2 Herseyjev in Blanchardov model vodenja
Ta pristop se bolj kot prejšnje teorije skuša osredotočiti na značilnosti zaposlenih in določiti
ustrezno obnašanje vodij. Za teorijo bistvena je razlika med ljudmi v stopnji pripravljenosti.
Manj usposobljeni in izkušeni ljudje, ki izkazujejo nizko stopnjo pripravljenosti na delo,
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terjajo drugačen način vodenja kot bolj usposobljeni, izkušeni in dela željni zaposleni
(Dimovski in drugi, 2003, 228).
Odvisno od zrelosti članov skupine so ti vodeni z nadzornim oziroma podpornim načinom
vedenja vodje, kaže situacijski model (Možina in drugi, 2002, 524).
Zrelost zaposlenih ni odvisna od starosti, temveč predstavlja sposobnost postavljanja
razmeroma visokih ciljev in prevzemanje odgovornosti za uresničevanje teh. Pri nadzornem
vedenju je komunikacija enosmerna – vodja daje navodila ter kontrolira in nadzira
zaposlene. Nasprotno pa je pri podpornem vedenju, kjer je komunikacija dvosmerna, saj
vodja spodbuja zaposlene in jih posluša ter jim pomaga pri nalogah.
Slika 9: Herseyjev in Blanchardov situacijski model vodenja

Vir: Možina in drugi (2002, 525).
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Slika 9 prikazuje načine vodenja:
 direktivni način (zaposleni so stalno nadzorovani, dana so jasna navodila za delo in
naloge);
 mentorstvo (zaposleni dela samostojno, vodja le svetuje in daje navodila);
 sodelovanje (sodelovanje pri odločanju med vodjo in zaposlenimi, pomoč vodje pri
uporabi znanj in sposobnosti zaposlenih);
 pooblaščanje (zaposleni sami odločajo, kje, kdaj, kako bo delo opravljeno in naj bi
sami delno prevzeli odgovornost za rezultate).
Vodja vodenje prilagaja različnim situacijam in nenehno spremlja razvoj zrelosti zaposlenih
ter jih tako pomaga usposabljati. Zato je lahko neizkušen zaposleni, enako uspešen kot
izkušeni, kaže opisan situacijski model (Možina in drugi, 2002, 526).
2.2.3.3 Reddinova teorija 3-D
Reddinov 3-D model izhaja iz ohajskih študij in mreže vodenja Blaka in Moutonove, ki je iz
teh izpeljana. Orientiranost na odnos in orientiranost na nalogo sta vedenjski dimenziji
vodenja, ki predstavljata medsebojno neodvisni spremenljivki, pogojeni z vključitvijo situacije
kot tretje spremenljivke. Od te je odvisno, ali je razmerje med prvima spremenljivkama
učinkovito ali ne. Vse tri spremenljivke tvorijo 3-D model (Stare in Seljak, 2007, 65).
Reddin (1970, 12) loči štiri stile obnašanja vodij. Ponazori jih s kvadratoma; navpično je
prikazana socialna usmerjenost, vodoravno pa usmerjenost k delovnim ciljem (slika 10).
Slika 10: 3-D model vodenja

nizka USMERJENOST K ODNOSOM visoka

nizka

USMERJENOST K CILJEM

visoka

ZAVZETI STIL

ZDRUŽEVALNI STIL

ZADRŽANI STIL

PRIZADEVNI STIL

Vir: Reddin (1970, 12).
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Zadržani vodja, primeren za administracijo, računovodske in statistične naloge, popravlja
napake podrejenih, je slabo komunikativen, raje piše kot govori, istoveti se z organizacijo, pri
delu upošteva pravila, postopke in ceni rutino. Konfliktom se izogiba rešuje jih s pravili
(Černetič, 1997, 194).
Zavzeti (socialno usmerjeni) vodja je primeren za vodenje strokovnih sodelavcev z malo
oblasti, ki cenijo dobre odnose, saj je takšen vodja odprt, ljudi želi zelo dobro (do potankosti)
spoznati, rad se pogovarja. Podrejene ocenjuje po razumevanju med seboj, nadrejene pa po
prisrčnosti do podrejenih. Podrejeni z njim radi sodelujejo zaradi prijaznosti, spregledanja
napak, pogrešajo pa usmerjanja. Zavzeti vodja ceni ljudi, a podcenjuje organizacijo, boji se
zavrženja (Možina, 2002, 527).
Prizadevni (k nalogam usmerjeni) vodja je gospodovalen, istoveti se z nadrejenimi in s
tehničnim sistemom organizacije. Primeren je za delovna mesta z veliko navodili
(proizvodnja), saj podrejene ocenjuje po rezultatih. Podrejenim daje le najnujnejše
informacije. Poudarja, priznava uporabo moči, morebitne spore zaduši s pritiskom (jih ne
rešuje), boji se izgube vpliva in moči (Možina, 2002, 527).
Združevalni (k sodelovanju usmerjeni) vodja se usmerja k ljudem in nalogam, zato je
najprimernejši za vodenje ljudi, ki morajo sodelovati. Vodja želi biti vključen v dogovarjanje v
organizaciji in povezan s skupino, posamezniki, z njimi se istoveti, položajne razlike ga ne
motijo. Privrženec timskega dela združi potrebe ljudi in organizacije. Ob morebitnih sporih
išče vzroke za nastanek (Černetič, 1997, 195).
Reddinov model 3-D se v praksi kaže tako, da vodje prepoznajo konkretne situacije in
prevzamejo najprimernejši stil vodenja glede na trenutno situacijo (Kovač in drugi, 2004, 46).
Vodje navadno uporabljajo več stilov vodenja hkrati, zato morajo poznati svoj način vodenja
in učinkovitost vseh drugih stilov, da lahko izberejo najuspešnejšega v vsaki situaciji (Možina,
2002, 527). Pomembna je fleksibilnost vodstvenega obnašanja, ki pomeni prilagajanje
najučinkovitejšega vodstvenega stil dani situaciji (Ivanko, 2005, 137).
2.2.3.4 Housejev model poti in ciljev
Model poudarja (slika 11), da vodje, ki jasno opredelijo naloge, odstranijo ovire k dosežkom
in omogočajo večje zadovoljstvo zaposlenih, saj jih spodbujajo in pomagajo pri doseganju
ciljev. Vodja se mora odločiti za način vodenja. House razlikuje štiri načine (Možina in drugi,
2002, 527-528):
 izzivalni način (zaposleni naj bi dosegli visoke cilje, ki jih pričakuje vodja);
 usmerjevalni način (vodja daje jasna navodila za delo ter nudi vso pomoč pri
izvajanju nalog);
 svetovalni način (vodja sprejema končne odločitve šele po posvetovanju in
izmenjavi mnenj s svojimi zaposlenimi);
 prijateljski način (vodja je razumevajoč, prijazen in zagotavlja prijetno vzdušje).
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Slika 11: Housejev model poti in ciljev

LASTNOSTI ZAPOSLENIH

ZNAČILNOSTI DELA

- potrebe zaposlenih
- sposobnosti zaposlenih

- sestavljeno delo
- enostavno delo

NAČINI VODENJA
- izzivalni
- usmerjevalni
- svetovalni
- prijateljski

USPEŠNOST VODJE
- visoki dosežki
- veliko zadovoljstvo
- malo pritožb
- malo odsotnosti z dela

Vir: Možina in drugi (2002, 528).

Osnovne sestavine tega modela so: lastnosti zaposlenih in značilnosti dela. Možina meni, da
omenjeni model ne ponuja formule za najboljše vodenje, temveč idejno usmeritev, da mora
vodja izbrati z razmerami in potrebami zaposlenih usklajen način vodenja (Možina in drugi,
2002, 528).
2.2.3.5 Participativni model vodenja
Participativni model je novejši med situacijskimi modeli. Pravila, ki jih določa, zaposlenim
omogočajo, da soodločajo v različnih situacijah. Učinkovitost odločanja pa je odvisna od
kakovosti in sprejemljivosti odločitev članov tima, poudarja model.
Da se lahko vodja najboljše odloči, mora preučiti situacijo, nato pa izbere enega od načinov
odločanja (tabela 1):
Tabela 1: Načini odločanja v participativnem modelu vodenja
NAČINI
A1
A2
K1

OPREDELITVE

Vodja odloča sam.
Vodja povpraša za mnenje člane tima, vendar odloča sam.
Vodja se o situaciji posvetuje s člani tima in jih vpraša o njihovem mnenju ter ga
oceni, vendar sam odloči.
K2
Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji, toda vodja odloča sam.
T
Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji in tim odloča.
A – avtokratski; K – konzultativni; T – timski
Vir: Možina in drugi (2002, 529).
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2.3 Novejše teorije vodenja
Zaradi konkurence na trgu ob koncu osemdesetih let 20. stoletja so odkrivali vedno nove
načine vodenja v managementu.
Preučevalci vodenja – raziskovalci so v preteklosti preučevali predvsem vodjo. Za celosten
pregled je treba vključiti še dva elementa: zaposlene – tiste, ki jih vodja vodi – in situacijske
dejavnike oziroma okoliščine, v katerih so vodja in zaposleni (Hughes et al., 1999, 24).
Vodenje kot proces tvorijo vzajemni deli:
 značilnosti vodje,
 značilnosti zaposlenih,
 situacijski dejavniki.
Vodja v proces vodenja prenese svojo preteklost, osebne značilnosti, motivacijo, strokovno
znanje, zanimanja in vpliv. Pričakovanja, zmožnosti, osebne značilnosti in motivacija
zaposlenih vplivajo na vodenje; prav tako situacija, v kateri se odvija vodenje ter vzajemno
delovanje med vodjo in zaposlenimi (Hughes et al., 1999, 26-34).
Karizmatično vodenje je ena od novejših oblik vodenja.
2.3.1 Karizmatično vodenje in značilnosti karizmatičnih vodij
Karizma je prva lastnost karizmatičnih vodij. Po verovanju starih Grkov je karizma talent, dar
bogov, dana sposobnost in moč za navdih drugim. Karizma običajno označuje lastnosti ljudi z
močno energijo in jasno vizijo, ki navdihujejo druge in jih navdušujejo, so pravični, uspešni,
samozavestni, odločni voditelji, izžarevajo šarm in strast ter si znajo pridobiti zaupanje.
Karizmatičen človek doseže skladnost, notranje vrednote izraža skozi jezik, besedna in
telesna govorica sta skladni, jasno se zaveda samega sebe takšnega, kot je.
Karizmatičnega vodenja in karizme se lahko priučimo in ju razvijamo. Pri tem moramo
uporabljati korake (Mason, 2004, 20):
 vodilni se morajo osredotočiti na bistvene korake karizmatičnega vodenja
(oblikovanje in širjenje vizije, ustvarjanje in ohranjanje zaupanja, simboliziranje
organizacijskih vrednot),
 izobraževanje vodij o psiholoških pristopih,
 izobraževanje vodij o metodah komunikacije (nastop karizmatičnih vodij je
živahnejši, pogostejša nasmeh in rokovanje, hitrejše in bolj jasno govorjenje),
 učenje govorniških tehnik (z učenjem retorike naj bi razvijali karizmo).
Karizmatični vodja postavlja merila, h katerim stremijo zaposleni. Uspešnost in privlačnost
ustvarita osebno, zaupanja vredno povezavo z organizacijo in sta vir energije.
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Slabosti karizmatičnega vodje
Karizmatični vodje uporabljajo karizmo v dobrobit ljudi, po drugi strani pa nekateri to
izrabljajo za sebične namene (Hughes et al., 1999, 294). Karizmatični vodja in karizma lahko
predstavljata slabosti oziroma nevarnosti; te so:
 zagledanost vase, narcizem (vodja narcis ima občutek pomembnosti, fantazira o
moči, neomejenem uspehu, je ekshibicionist z izrazito željo po izpostavljanju,
uveljavljanju (Sankowsky, 1995, 64),
 nerealna pričakovanja o viziji (ustvari nerealna, nedosegljiva pričakovanja, ki jih ne
uspe uresničiti, vizija se izjalovi),
 odvisnost organizacije (zaposleni postanejo pasivni, čakajo spodbude ali energijo
namesto v delo usmerjajo v dokazovanje vodji, da je vodenje napačno),
 nižji nivoji managementa odveč (močan karizmatični vodja lahko povzroči izgubo
motivacije pri nižjih nivojih managementa – pasivno posredovanje vodjevih
sporočil).
2.3.2 Transakcijsko in transformacijsko vodenje
Tipa vodenja sta se razvila zaradi potrebe po spodbujanju in usmerjanju zaposlenih.
Transakcijsko vodenje
Vodja in zaposleni se sporazumevajo o materialnih, kadrovskih in drugih ugodnostih, ki so jih
ti deležni, če je delo opravljeno dobro oziroma po dogovoru (Možina in drugi, 2002, 531).
Temelji na predpostavki, da so ljudje najbolje motivirani z nagradami ali kaznimi ter da je
treba sodelavcem podati jasna navodila, inštrukcije, cilje ter roke, do kdaj jih morajo doseči.
Transakcijski vodja ravna po pravilih in je posredovalec dogajanja, zato ne navdušuje
podrejenih. Transakcijsko vodenje je podobno klasičnemu (vodja, nadrejeni ureja stvari po
predpisih) (Možina in drugi, 2002, 531).
Delovanje transakcijskega vodje (slika 12):
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Slika 12: Transakcijski vodja

transakcijski vodja

nagrajevanje: pogajanje o nagradah
za prizadevno delo, obljubljanje
nagrad ob uspehu, priznanj ob
dosežkih;
vodenje z izjemami (aktivno):
spremljanje dogajanja, odmik od
standardov, popravljalni ukrepi;

vodenje z izjemami (pasivno): ob
nedoseganju standardov poseganje v
dogajanje;

vodenje brez vajeti (laissez faire):
odpovedovanje odgovornosti,
izogibanje delu v timu.

Vir: Povzeto po Možina in drugi (2002, 532).

Transakcijsko vodenje ustreza organizacijam s stabilno tehnologijo, okoljem, kadrom in
proizvodi z dolgo dobo uporabe.
Transformacijsko vodenje
Transformacijsko vodenje zaposlene spodbuja k idealom in moralnim vrednotam, ki naj bi jih
navduševale za reševanje problemov.
Delovanje transformacijskega vodje (slika 13):
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Slika 13: Transformacijski vodja

transformacijski vodja

karizma: zaupanje, spoštovanje in
ponos zaradi predstavljanja vizije in
smisla poslanstva ;

inspiracija: visoka pričakovanja,
simboli usmerjajo k prizadevanjem,
preprosto izraženi nameni;

intelektualne spodbude: sistematično
reševanje problemov, razvoj
racionalnosti in ustvarjalnosti;

upoštevanja posameznika: svetovanje
in uvajanje; zanimanje za
posameznikov razvoj (osebnost).

Vir: Povzeto po Možina in drugi (2002, 532).

Ta tip vodenja je učinkovit predvsem v organizacijah v nemirnem okolju, s tehnologijo, ki
hitro zastara, ter s proizvodi s kratkim življenjskim ciklusom.
2.3.3 Duhovno vodenje
Duhovno vodenje vključuje celovit, dinamičen pristop in sinergijsko podpira celoto.
Omenjeni novi vzorec vodenja obravnava osebo kot celoto – ljudje prihajajo v službo, pri tem
pa nimajo le znanj, veščin, potrebnih podjetju, ampak tudi kvalitete človeka. Na delovnem
mestu želijo biti odgovorni, kreativni ter pokazati izkušnje in spretnosti.
Duhovno inteligentni ljudje so uglašeni z intuicijo, notranjo zaznavo sveta in se znajo
osvoboditi omejujoče kolektivne zavesti; v tem položaju ustvarjajo kulturo (Zohar in
Marshall, 2006, 185).
Zohar in Marshall (2006, 111-142) sta postavila kriterije oseb ali organizacij z visoko duhovno
inteligenco:
 samozavedanje (zavedanje življenjskih smislov – kaj verjamemo, cenimo, kateri so
naši motivi),
 spontanost (živeti v trenutku, odziv na trenutek),
 vizija, vrednote (živeti in delovati skladno z načeli, prepričanji),
 holizem (občutek pripadnosti sistemu, povezanosti),
 sočutje (globoko sočustvovanje),
 spodbujanje raznolikosti (ceniti druge zaradi razlik, ne delovati proti njim),
 neodvisnost (postaviti se pred množico, imeti lastna prepričanja),
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 nagnjenost k postavljanju vprašanja zakaj (potreba po razumevanju stvari),
 sposobnost preoblikovanja (gledati z drugega zornega kota, širša slika),
 pozitivna uporaba hudih preizkušenj (učenje iz življenjskih napak, težave kot
priložnosti),
 skromnost (del večje slike, dosežki temeljijo na dosežkih drugih),
 poklicanost (služenje nečemu večjemu od nas, hvaležnost za pomoč, želja povrniti
dano).

2.4 Stili vodenja in njihov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih
Pri proučevanju procesa vodenja so v ospredju raziskave oblik, stilov vodenja, kar naj bi bilo
ključno za uspeh in učinkovitost organizacije.
Stil vodenja je relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi, da bi ti dosegli zastavljene cilje in
predstavlja specifična ravnanja in obnašanja. Vodja uporablja inštrumente in vzvode, s
katerimi oblikuje celovito in značilno obliko stila vodenja, ki ga sodelavci zaznavajo
subjektivno in celostno ter si tako oblikujejo osebno vrednostno sodbo (Kovač in drugi, 2004,
20–22).
Vsak vodja ima svoj stil vodenja, na obliko katerega vpliva ali ga določa organizacija, v kateri
deluje. Če stil odstopa od sprejemljivih stilov organizacije ali se od njih razlikuje, bo ta težje
dalj časa deloval v organizaciji (Stare in Seljak, 2007, 77).
Stil in način vodenja se razlikujeta: stil vodenja se nanaša na vzorec vedenja vodje pri delu z
ljudmi, če ga ti sprejmejo, način (model) pa izhaja iz ideje, kako čim več izrabiti iz ljudi
(Dimovski in drugi, 2003, 225).
Stil vodenja določata način obnašanja vodje in konkretne situacije. Vodje so usmerjeni v dve
skrajni dimenziji, v (Dimovski in drugi, 2003, 225):
 dimenzijo dela (zakaj in do kdaj je delo treba opraviti, vpliva na zaposlene, da se
osredotočijo na delo) in
 dimenzijo ljudi (poudarja vrednote in odnose med ljudmi, zmanjšuje napetost,
ustvarja prijetnejše pogoje za delo).
Vodja mora po predvidevanjih izbrati stil vodenja in se ga držati. Po mnenju večine vodij in
zaposlenih je najučinkovitejše demokratično vodenje, a praksa in izkušnje kažejo, da zna
dober vodja stil prilagoditi situaciji, saj bi bila z uporabo le enega stila onemogočena
fleksibilnost, izbrani stil pa v določeni situaciji neučinkovit in neprimeren (Štular, 2010, 5359).
Dejavniki, ki vplivajo na stil vodenja:
Vsak vodja uporablja stil vodenja, za katerega meni, da je najboljši. Za uspešno vodenje se
šteje tisti način vodenja, s katerim vodja dosega ali celo presega zastavljene cilje. Kavčič
(1991, 218) navaja štiri glavne dejavnike, ki vplivajo na stil vodenja:
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 delovne naloge
Pomembna je kreativnost. Avtoritarni stil je uspešnejši pri ponavljajočih se delih, nasprotno
je pri kreativnih delih. Kontrola ali drugače izraženo oblastni položaj vodje zmanjša
učinkovitost.
 značilnosti vodenih
Proces vodenja vključuje voditelje in vodenje. Učinkovit stil vodenja ne zajema le izbire
voditelja, temveč tudi vrednote, pričakovanja, prepričanja, znanja in delovne navade
podrejenih.
 Filozofija vodenja
Opredeljuje delo, vodenje in prepričanja o ljudeh. Klasična organizacijska teorija obravnava
delavce kot lenuhe, ki se izogibajo delu in delajo le pod prisilo in strogo kontrolo nadrejenih.
Od tod tudi izvira definicija o avtokratskem vodenju kot najprimernejšem in nujnem. Teorija
participacije pa pojmuje delavce povsem drugače, kot aktivne, ki iščejo delo in odgovornost.
 situacija
Stil vodenja se prilagaja delovnim razmeram. Pri tem se je razvila situacijska teorija vodenja,
ki poudarja pomen situacije na učinkovitost stila vodenja.
V strokovni literaturi najdemo veliko definicij vodstvenih stilov, ki so že razdeljeni med
učinkovite in manj učinkovite vodstvene stile.
Najpogostejša delitev je na avtokratični in demokratični stil vodenja, ki predstavljata
nasprotna pola ali ekstrema (slika 14).
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Slika 14: Primerjava avtoritativnega in demokratičnega vodenja skupine
AVTORITATIVNO VODENJE SKUPINE

DEMOKRATIČNO VODENJE SKUPINE

 visoka napetost, sovraštvo;
 podrejenost, ubogljivost
skupine, ...;
 visoka delovna intenzivnost;
 ob odsotnosti vodje, se delo
prekine.

 prijetno vzdušje in prijateljski
odnosi;
 visoka kohezija;
 redki izstopi;
 visoko zanimanje za naloge;
 visoka originalnost;
 ob odsotnosti vodje se delo
nadaljuje.

Vir: Povzeto po Kovač in drugi (2004, 28).

2.4.1 Avtokratski ali avtoritativni ali avtoritarni stil vodenja
Avtokratski stil vodenja uporabljajo v velikih organizacijah skozi hierarhično strukturo in
linijski sistem (Kovač in drugi, 2004, 23). Vodja deluje le za utrjevanje lastnega položaja, o
vsem odloča sam s trenutnimi podatki, zahteva pokorščino, komunicira le navzdol, v akciji
pričakuje rezultate. Podrejenim ukazuje ter tako vpliva nanje, neželeno je vsako njihovo
sodelovanje pri zastavljanju ciljev in poti do ciljev. Samostojnost in iniciativnost sta moteči,
saj nista skladni z avtoritativnim načinom vodenja. Tovrstni stil vodenja deluje na zaposlene
prej zaviralno kot spodbudno (Rozman in drugi, 1993, 206).
2.4.2 Demokratski stil vodenja
Demokratični (participativni) stil vodenja poudarja spoštovanje in zaupanje, kar povečuje
zadovoljstvo zaposlenih, ki do organizacije čutijo pripadnost, saj demokratični vodja kot
timski človek z njimi sodeluje in sprejema odločitve, da bi se zaposleni čim bolj poistovetili s
cilji organizacije, ob tem pa uresničevali tudi lastne cilje (Rozman in drugi, 1993, 206-207).
Avtokratski in demokratski način vodenja sta ekstrema, ki se redko realizirata v čisti obliki. Po
navadi se način vodenja približuje enemu ali drugemu ekstremu. Oba ekstrema pa sta v čisti
obliki preprosto neizpolnljiva. Vsak avtokratski vodja mora pri svojih odločitvah upoštevati
tudi mnenje drugih članov skupine. Z druge strani pa mora tudi demokratski vodja pri izvedbi
nalog in ciljev skupine izvajati določen pritisk na člane, da se držijo svojih predpisanih vlog in
discipline (Nastran, 2000, 390).
Avtokratski, vase usmerjeni vodja je prva skrajnost vodenja; demokratični, k ljudem
usmerjeni vodja, pa druga skrajnost. Med obema skrajnostma obstaja vrsta vmesnih
možnosti, kot je razvidno s slike 15.
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Slika 15: Kontinuum avtokratsko-demokratičnega vodenja
AVTOKRACIJA

DEMOKRACIJA

AVTORITETA MANAGERJA

SODELOVANJE PODREJENIH

Manager
odloča sam.

Manager da
zamisli in usmerja
razpravo.

Manager opredeli
problem in na
podlagi predlogov
odloči.

Manager prepusti
– v okviru
dogovora –
odločitev
podrejenim.

Vir: Rozman in drugi (1993, 205).

Ob omenjenih avtorji navajajo tudi liberalni stil vodenja.
2.4.3 Liberalno vodenje
Za liberalno vodenje je značilno, da tega sploh ni. Vodja je in opravlja naloge, a sta
odgovornost in pobuda prepuščeni podrejenim, zato vsak dela, kar hoče, zna, zmore.
Liberalni stil je druga skrajnost avtokratskega stila in je kot njegovo popolno nasprotje
primeren le v skupinah z zaposlenimi z visoko delovno moralo (Rozman in drugi, 1993, 207).
Posamezni avtorji stile vodenja različno poimenujejo, med opisi stilov pa kljub temu lahko
najdemo veliko podobnosti.
Možina med osmimi stili vodenja razlikuje po štiri učinkovite (med te prišteva birokratskega,
razvijalskega, dobrohotnega avtokratskega in izvrševalskega) in štiri manj učinkovite (to so:
dezerterski, misijonarski, avtokratski in kompromisarski). Stile vodenja in njihove značilnosti
prikazuje slika 16.
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Slika 16: Stili vodenja in značilnosti stilov vodenja
STILI VODENJA
U

Birokratski

Bolj uspešna zvrst zadržanega stila vodenja. Temelji na pravilih in moči.
Trden, natančen, vljuden vodja zahteva dosledno upoštevanje pravil in
želi biti vzor.

Razvijalski

Zaposlene skuša vodja spodbujati k samostojnosti, poudarjena sta
komunikacija in zaupanje. Socialno bolj učinkovit stil vodenja.

Dobrohotni
avtokratski

Vodja je deloven, odločen, usmerjen je k doseganju visokih rezultatov.
Manj stroga oblika avtokratskega stila oziroma bolj učinkovit prizadevni
stil.

Izvrševalski

Upošteva skupinsko delo, ljudi spodbuja k uresničevanju ciljev in večji
učinkovitosti, usklajuje delo. Učinkovitejši združevalni stil.

Dezerterski

Neustvarjalen in nekomunikativen vodja ovira ustvarjalnost, zadovolji
se z minimalnimi rezultati, ne stremi k boljšim rezultatom. Manj
uspešen zadržani stil.

Misijonarski

Vodja je prijazen, ljubezniv, pa tudi pasiven. Želi ugajati, zato se izogiba
konfliktom in navodilom za delo. Ne spodbuja zaposlenih, rezultati ga
ne zanimajo. Manj ugoden socialno usmerjen stil.

Avtokratski

Samovoljnega vodje se bojijo, od zaposlenih zahteva pokorščino,
izpolnjevanje ukazov. Komunicira navzdol (navodila). Manj učinkovit
prizadevni stil.

Č
I
N
K
O

ZNAČILNOSTI STILA VODENJA

V
I
T
I
N
E
U
Č
I
N
K
O
V

Kompromisarski Vodja je omahljiv, mehak, neodločen, dvoličen, sklepa kompromise,
zaposleni mu ne zaupajo. Manj učinkovita zvrst integriranega stila.

I
T
I
Vir: Možina (1992, 28-30).

Vsi stili vodenja imajo kljub številnim in različnim definicijam skupno točko, da vplivajo na
zaposlene. Cilj vsakega podjetja je, da bi tako vodje kot njihovi zaposleni prispevali k
uresničitvi vizije in poslanstva podjetja.
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2.4.4 Zadovoljstvo zaposlenih pri delu
Posameznik na delo pozitivno čustveno reagira z zadovoljstvom. Gre za notranje dojemanje,
na katerega imajo vpliv številni osebni dejavniki. Odvisno je od zaznave trenutnih situacij in
primerjave s svojimi vrednotami. Nezadovoljen bo takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, še
posebej, če bo ta razlika največja pri tistem, kar je zanj najpomembnejše (Zupan, 2001, 104).
Po definiciji je zadovoljstvo zaposlenega z delom pozitivno, želeno emocionalno stanje in
rezultat njegove ocene dela in izkušenj na delovnem mestu. Gre za t. i. individualno
efektivno reakcijo na delo, delovno mesto in okolje ter pogoje dela (Mihalič, 2006, 266).
Zadovoljstvo z delom je prijeten občutek, ki se pojavi ob izpolnitvi pričakovanj, povezanih z
delom. Pri tem ločimo tri vidike: vidik vrednosti (posameznikovo prizadevanje doseči –
zavestno ali podzavestno), vidik pomembnosti (vrednost za zaposlenega), vidik zaznavanja
(posameznikovo zaznavanje razmer in primerjava z lastnimi vrednotami). Zaznave ne
odražajo vselej resničnosti, zaposleni stanja zaznavajo različno (Hollenbeck, Wright, 1994,
povzeto po Treven, 1998, 131-132).
Razvoj, vzpostavljanje in trajno ohranjanje dejavnikov in elementov, ki omogočajo in
povečujejo zadovoljstvo so namen celostnega upravljanja zadovoljstva zaposlenih. Cilj tega je
doseči čimvečje zadovoljstvo in sreče pri delu (Mihalič, 2008, 12).
2.4.4.1 Dejavniki in njihov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih pri delu
Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od različnih dejavnikov; to so povezani s sodelavci,
fizičnimi pogoji dela, možnostmi strokovnega in osebnega razvoja, delovnim okoljem,
nadrejenimi, plačo, načinom dela in podobno. Ključno vprašanje pa je, kateri so
najpomembnejši predpogoji (Mihalič, 2008, 5).
Avtorji različno opisujejo temeljne dejavnike vpliva na zadovoljstvo. Predstavili bomo tri
najpogostejše delitve.
Razlikujemo šest skupin dejavnikov zadovoljstva zaposlenih (Možina, 1998, 154-156):
 vsebina dela (omogoča uporabo znanja ter učenje in strokovno rast, zanimivo delo),
 samostojnost pri delu (omogoča odločanje o delu, delovnem času in organizaciji),
 plača, dodatki, ugodnosti (pravično ocenjevanje dela, nagrajevanje za uspešno
opravljeno delo, urejenost zdravstvenega in socialnega področja),
 vodenje in organizacija dela (nadzor, pohvale, pripombe, nemoten potek dela,
vodje usmerjeni k ljudem),
 odnosi pri delu (dobro vzdušje, delovanje v timu, sproščena komunikacija),
 delovne razmere (urejeno fizično delovno okolje - temperatura, vlaga, svetloba,
hrup, prah; varnost pred poškodbami, obolenji, majhen napor …).
Po mnenju Moorheada in Griffina (1989, 88) lahko dejavnike zadovoljstva pri delu
razčlenimo na tri velike skupine:
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 organizacijski (plača, možnosti napredovanja, delo, samostojnost pri delu, varnost
zaposlitve in delovni pogoji);
 skupinski (sodelavci in nadrejeni);
 osebni dejavniki (potrebe, prizadevanja in ugodnosti).
George in Jones (1996, 70-78) dejavnike zadovoljstva pri delu delita na štiri skupine (slika
17):
Slika 17: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo na delovnem mestu

OSEBNOST

NARAVA
DELA

ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH

VREDNOTE

DRUŽBENI
VPLIVI

Vir: George in Jones (1996, 78).

Vpliv osebnosti na zadovoljstvo
Razmeroma trajna mišljenja, občutja in obnašanja tvorijo osebnost. Osebnostne lastnosti, po
katerih se razlikujejo zaposleni, pa so trajni način čustvovanja, mišljenja in razmišljanja, ki se
s starostjo spreminjajo. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z delom se bo pokazalo zaradi
razmeroma stalne osebnosti šele v daljšem časovnem obdobju. Razlikujemo pet človeških
značilnosti (Rozman, 2000, 64): introvertiranost in ekstroventiranost, optimizem in
pesimizem, ujemanje z drugimi, odprtost, doslednost in vztrajnost.
Ekstrovertirani ljudje so radi v družbi, zanimajo jih drugi. Introvertirani so, nasprotno, zaprti
vase, neradi se družijo, ne kažejo čustev. Optimisti gledajo na vse pozitivno, tako stvari vidijo
in razlagajo. Pesimisti pričakujejo le najslabše stvari. Ena skupina ljudi se ujame z drugimi, so
dobra družba in timski delavci. Druga skupina ljudi je nezaupljiva in nerada sodeluje. Za
tovrstne ljudi so primerna dela, ki zahtevajo strogost, recimo revizor. Samozavedanje se
izraža z doslednostjo, vztrajnostjo, skrbnostjo in organiziranjem dela. Večji interes je za
sodelovanje z odprtimi ljudmi, saj jih zanima veliko stvari in sprejemajo novosti (Rozman,
2000, 65).
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Vpliv vrednot na zadovoljstvo
Na zadovoljstvo zaposlenega imajo velik vpliv vrednote posameznika, ki si jih ustvari že v
otroštvu in tudi kasneje v življenju. Okolje, kjer posameznik odrašča in živi, vpliva na
oblikovanje vrednot.
Na delovnem mestu se oblikujejo delovne vrednote, ki so prepričanja o tem, kaj lahko nekdo
pričakuje od dela in kako se mora pri tem obnašati (George in Jones, 1996).
George in Jones jih delita v:
 notranje vrednote dela (te so vezane na delo, delavci si želijo znanje, učijo se,
izkoristijo vse možnosti, ki jih delovno mesto ponuja) in
 zunanje vrednote dela (vezane na posledice dela – denar, varnost dela, druženje,
status; delo predstavlja ekonomsko varnost zanje in njihove družine).
Na zadovoljstvo na delovnem mestu pomembno vplivajo delovne vrednote. Oseba, ki
poseduje močno notranjo vrednoto dela, bi bila nezadovoljna z rutinskim delovnim mestom,
ki ne omogoča napredovanja. Nasprotno pa bi bila oseba z močno zunanjo vrednoto dela
nezadovoljna na prezahtevnem in slabo plačanem delovnem mestu.
Narava dela
Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na delovnem mestu je odvisno od narave dela. Zaposleni bo
zadovoljen, ko bodo njegove vrednote in osebnost skladne z naravo dela; izzivalno in
odgovorno delo kot delovna vrednota pomenita zadovoljnega zaposlenega (Možina, 1998).
Družbeni vplivi
Na posameznikovo vedenje vplivajo posamezniki, skupine ali družba.
Vpliv skupine na posameznika (Rozman, 2000, 72):
 velikost skupine (v manjših skupinah člani bolj sodelujejo, se povezujejo – večje
zadovoljstvo pri delu; v večjih skupinah člani bolj odtujeni, si bolj delijo delo),
 sestava skupine (homogena: podobne lastnosti članov, več in lažje sodelujejo –
vpliva na večje zadovoljstvo pri delu; heterogena: člani različni, različna znanja in
sposobnosti – slabši medsebojni odnosi),
 vsebina del ali funkcija skupine v podjetju (vpliv delovanja članov na podjetje,
povratna informacija poveča zadovoljstvo),
 status skupine (pomembnost dela skupine za uspeh podjetja – višja pomembnost,
višji status – večje zadovoljstvo),
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 vplivanje članov na uspeh drugih članov (zaradi drugih članov v skupini delavci bolje
delajo – timski delavci raje delajo v skupini v primerjavi z individualnimi, ki raje
delajo sami).
Na posameznikovo vedenje vplivata osebnost in delovna situacija; zaradi različnih osebnosti
in delovnih stopenj so nekateri bolj zadovoljni na delovnem mestu kot drugi (George in
Jones, 1996, 70-78).
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Slika 18: Dejavniki in njihov vpliv na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih

Organizacijski dejavniki:
 vsebina dela
 delovni pogoji
 plača in druge
ugodnosti
 samostojno
opravljanje nalog
 napredovanje in
strokovni razvoj
 varnost zaposlitve

Visoka delovna
uspešnost

Nizka stopnja
fluktuacije

Nizka stopnja
izostajanja z
dela
ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH

Skupinski dejavniki:
odnosi s sodelavci,
nadrejenimi in
podrejenimi
 nadzor, ki ga izvajajo
nadrejeni
 delovno vzdušje
 reševanje sporov

Pozitivni vplivi
na finančne
rezultate



Nizka delovna
uspešnost

NEZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH

Visoka stopnja
izostajanja z
dela

Osebni dejavniki:






osebnost
delovne vrednote
potrebe
prizadevanja

Negativni vpliv
na finančne
rezultate

Visoka stopnja
fluktuacije

Vir: Moorhead in Griffin (1989, 88).

Slika 18 nam prikazuje, kakšen vpliv lahko imajo organizacijski, skupinski in osebni dejavniki
na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih. V primeru, da so zaposleni zadovoljni,
bodo ti radi prihajali na delo, delali bodo bolj učinkovito, hkrati pa je manjša verjetnost, da si
bodo zaposlitev iskali drugje. V primeru, da so zaposleni nezadovoljni pri svojem delu, pa se
bo to odražalo v nižji delovni uspešnosti, visoki stopnji absentizma, lahko pa celo zapustijo
delovno mesto zaradi privlačnejše zaposlitve drugje.
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2.4.4.2 Ukrepi za povečanje zadovoljstva zaposlenih
Zadovoljstvo pri delu in lojalnost organizaciji danes dobivata nove, nekoliko drugačne
dimenzije. Danes namreč posameznik postane veliko hitreje nezadovoljen kot kadar koli prej
in prav tako veliko težje in počasneje zadovoljen. Vzrok je v tem, da postajajo pričakovanja
zaposlenih vedno višja, kar je tudi prav (Mihalič, 2008, 8).
Metode in tehnike za povečanje zadovoljstva zaposlenih po Mihaličevi (2008):









soodločanje zaposlenih pri odločitvah,
zaupanje zaposlenim pri delu,
prenos znanj na zaposlene,
sistem pričakovanj in ciljev do zaposlenih,
pohvala uspehov zaposlenih,
poudarjen prispevek zaposlenih k razvoju podjetja,
prijateljski odnosi,
mirno in urejeno delovno okolje.

Ključni sta primerna komunikacija in informiranost podrejenih. Zaposleni morajo od svojih
vodij dobiti ustrezne informacije, hkrati pa jih morajo ti naučiti, naj poročajo o delu,
spremembah, težavah...
2.4.5 Nezadovoljstvo zaposlenih pri delu
Nezadovoljstvo lahko povzroči neželene posledice;
 odsotnost z dela (absentizem): Absentizem pomeni začasno odsotnost z dela, kot so
izostanki, zamude, izhodi, odsotnost na delu ipd. Vsem dobro poznana oblika
absentizma je t. i. bolniški absentizem, ki delodajalcu predstavlja problem in ga
mora po najboljših močeh zmanjšati. Pomeni odsotnost z dela, ki pa v veliko
primerih ni opravičena (Kožar, 1995, 55). Raziskave kažejo, da nezadovoljni
zaposleni večkrat izostajajo z dela kot zadovoljni zaposleni. Če je zaposleni z delom
nezadovoljen, bo vsak izgovor dober, da se mu izogne;
 fluktuacija: Z besedo fluktuacija označimo gibanje delavcev, ki se odraža v odlivu
oziroma trajnem odhodu delavcev iz podjetja. Na fluktuacijo najpogosteje vplivajo
naslednji vzroki: višja plača drugje, napredovanje, možnost drugih zaposlitev, slabi
medosebni odnosi (konflikti), zmanjšanje števila kadrov (Florjančič, 1998, 102).
Tako neželeni absentizem kot tudi fluktuacijo je v podjetju treba po najboljših močeh
nemudoma odpraviti. Vendar pa odgovor, kako to storiti, ni enostaven. Ob predpostavki, da
se zadovoljstvo povezuje s tema pojavoma, je še razlog več, ko rečemo, da je zadovoljstvo pri
delu za podjetje izrednega pomena.

Velikokrat je res videti, da je prav nezadovoljstvo pri delu tisto, ki ljudi žene v iskanje novih
alternativ za zaposlitev in za odhod iz organizacije. Zaposleni, ki so pri delu zadovoljni,
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manjkrat pomislijo, da bi odšli iz organizacije, medtem ko je pri nezadovoljnih zaposlenih
prav to razlog, da sploh pomislijo na odpoved. Temu sledi primerjanje koristi, ki jih
posameznik pridobi, če se odloči za odpoved in sprejme drugo ponudbo, medtem ko stroški
zaposlenemu predstavljajo ugodnosti, ki jih izgubi z odhodom iz trenutne organizacije
(bonusi, varnost zaposlitve ipd). Če bo zaposleni videl več koristi kot stroškov, se bo v njem
rodila namera o iskanju druge možnosti za zaposlitev. Iskanju alternativ sledijo njihovo
ocenjevanje in primerjava s trenutno zaposlitvijo ter končna odločitev o tem, ali zaposleni
ostane oziroma odide iz organizacije, kjer je trenutno zaposlen (George, Jones, 1996, 82).
Vpliv nezadovoljstva pri delu nam nazorno prikazuje slika 19.
Slika 19: Vpliv nezadovoljstva pri delu na zaposlitev v podjetju

Nezadovoljstvo pri
delu

Ocenjevanje
alternativ

Primerjava
alternativ s
trenutnim delom

Razmišljanje o
odpovedi

iskanje alternativ

Namera
ostati/odtiti

Ocenjevanje
koristi in stroškov
odpovedi

Namera o iskanju
alternativ

Ostati /oditi

Vir: George, Jones, 1996, 82.

2.5 Vodja
Vodja sodelavcem pomeni osebo, ki naj bi ji sledili, jo poslušali in ji verjeli. Za uresničitev
slednjega mora izžarevati osebnostno moč, sam mora vedeti, kaj želi doseči in na kakšen
način bo želeno dosegel. V vodji morajo biti združene lastnosti, ki nakazujejo njegovo
karizmatičnost.
Podrejeni imajo pravico, da so dobro vodeni, da je vodstvo kompetentno, predano in
uspešno. Iskrenost in resnost vodstva lahko preverjamo z načinom, kako spoštuje integriteto
in značaj ljudi. Značaj nosimo v sebi in ni odvisen od delovnega mesta. V organizaciji lahko
marsikdaj opravičimo neznanje, ignoranco, neprevidnost, slabe navade, nikoli pa ne smemo
tolerirati slabega značaja ali pomanjkanja integritete vodstvenega delavca (Drucker, 1990,
95, povzeto po Černetič, 2004, 47).
Osebnost, integriteta in značaj človeka so lastnosti, ki jih težko definiramo (Drucker, 1990,
96-97, povzeto po Černetič, 2004, 47). Nedvomno pa drži, da vodja nikoli ne sme biti človek,
ki svojo vizijo usmerja na človekove slabosti, namesto na njegove vrline. Ne sme biti človek,
ki vedno ve, česar ljudje ne morejo narediti, ne vidi pa, kaj lahko. Ne sme biti človek, ki ga
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bolj zanima, kdo ima prav, kot kaj je prav. Vodja tudi ne sme biti človek, ki inteligentnost
jemlje za pomembnejšo od integritete ali značaja človeka. Nihče ne more imeti toliko znanja
in biti tako uspešen, da bi mu v vlogi vodje lahko opravičili slab značaj. Slab značaj lahko v
organizaciji uniči vsak navdih, vsako učinkovitost in vsak uspeh (Černetič, 2004, 47).
Ključna oseba procesa vodenja je vodja, ki izvaja različne naloge, ima sposobnosti, znanja in
ustrezne lastnosti, da uspešno opravlja vodstveno nalogo.
2.5.1 Znanje, sposobnosti in osebnostne lastnosti uspešnega vodje
 Znanje vodje
Nemogoče je predpisati sposobnosti in znanja vodilnega delavca. Avtorji zagovarjajo stališče,
da je razmerje med različnimi vrstami znanj odvisno od ravni vodenja.
Po Davisovi oceni mora vodja uporabljati (1967, 101, povzeto po Černetič, 2004, 41):
 tehnična znanja (sposobnost uporabe orodij, metod, postopkov posamezne stroke);
 znanja o medčloveških odnosih (sposobnost dela z ljudmi, razumevanje in
motivacija posameznikov in skupin);
 konceptualna znanja (sposobnost povezovanja in usklajevanja zamisli in dejavnosti,
ustvarjalnost in organizacija specialistov, usklajevanje dela v celoto).
Uporaba treh vrst znanja je na posameznih vodilnih ravneh različna, to nam prikazuje slika
20.
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Slika 20: Vrste znanj po vodstvenih ravneh
100%

50%

0%

NIŽJI VODILNI

SREDNJI VODILNI

VIŠJI VODILNI

Vir: Černetič, 2004, 42.

V sodobnem procesu vodenja mora vodja opravljati naloge in izpolniti pričakovanja na treh
različnih ravneh (Vukasovič-Žontar, 2006, 680-687):
 naloge, ki so povezane z zahtevami organizacije (kot so zastavljanje ciljev, ki so
usklajeni s cilji oddelka, skrb za doseganje rezultatov dela, podpiranje strateške
usmerjenosti ter racionalizacija stroškov);
 naloge, ki so povezane z vodenjem sodelavcev (delegiranje nalog, usmerjanje in
nadzor, dajanje informacij, skrb za razvoj in izobraževanje sodelavcev, nagrajevanje in
motiviranje);
 naloge, ki so povezane z lastno vlogo v družbi (pridobivanje potrebnih informacij za
učinkovito vodenje, samomotivacija, samoizpopolnjevanje in pripravljenost na
spremembe).
Uspešno vodenje zajema uspešno opravljanje omenjenih nalog na vseh treh ravneh. Naloge,
ki jih mora opraviti vodja, so zahtevne, zato potrebuje veliko znanja, izkušenj ter osebne
samomotivacije.
Vodilni opravljajo naloge v organizaciji in delovnem procesu, pri čemer so lastnosti
posameznika vidne kot (Drucker, 1990, 93, povzeto po Černetič, 2004, 46):
 sposobnosti in dispozicije (človek zmore narediti); različni ljudje pri delu dosežejo
različen uspeh, četudi so enako motivirani in delajo v enakih pogojih, razlike
nastanejo zaradi neenakih sposobnosti za delo;
 navade, veščine, znanja (človek zna); efekt učenja, posameznik se med novimi
aktivnostmi spreminja;
 interesi, nagnjenja, stališča (motivacija, človek hoče); za aktivnost so potrebne
notranje in zunanje spodbude;
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 značajske poteze (karakter človeka); posameznik se je izoblikoval sam oziroma ga je
oblikovalo življenje. Lahko je marljiv, zanesljiv, odkrit, pošten ali pa len, nezanesljiv,
lažniv itd.
 Lastnosti uspešnega vodje
Vodjo določajo lastnosti, pri tem upoštevamo kategorije (slika 21):
Slika 21: Lastnosti vodje
Kdo vodja JE?
- vrednote, motivi
- osebnostne poteze
- značaj, inteligenca
Kaj vodja POČNE?
Kaj vodja VE?

- obnašanje

- veščine

- navade

- sposobnosti

- stili

- znanaje

- kompetence

LASTNOSTI
VODJE

Vir: Hočevar in drugi (2004, 133).

Teoretiki so se spraševali, katere lastnosti mora imeti vodja za uspešno vodenje. Na
vprašanje ni jasnega in enoznačnega odgovora, saj lahko zaželene lastnosti v določenih
okoliščinah delujejo nasprotno (Svetičič, 2003, 38).
Raziskave so izpostavile lastnosti, značilne za vodjo. Možina (1992, 18-20) omenja raziskavi
Kouzesa in Posnerja ter Stodgilla. Prva sta raziskovala prisotnost lastnosti pri vodjih in v
drugem delu raziskave izpostavila verodostojnost kot glavno lastnost uspešnih vodij. Stodgill
pa je z analizo teorij vodenja dokazal, da se vodja ne rodi, temveč se vodenja priuči,
prirojene lastnosti pa mu pri tem pomagajo (slika 22).
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Slika 22: Lastnosti vodij (ugotovitve raziskav)
RAZISKAVA KOUZESA IN POSNERJA

RAZISKAVA STODGILLA

• INTEGRALNOST: zaupa in je zaupanja
vreden;
• SPOSOBNOST:
učinkovit, produktiven;
• VODJA: odločen, inspirativen,
sposoben usmerjati;

• SPOSOBNOSTI: inteligentnost,
pozornost, verbalna sposobnost,
originalnost, dobro presojanje;
• DOSEŽKI: znanje, študijski uspeh,
športni dosežki;
• ZNAČILNOSTI: zanesljivost,
iniciativnost, vztrajnost, akresivnost,
samozaupanje, želja po uspehu;
• PARTICIPACIJA: aktivnost,
sodelovanje, sociabilnost,
prilagodljivost, humor;
• STATUS: socialnoekonomski položaj,
popularnost;
• SITUACIJA: duševna raven, status,
usposobljenost, potrebe in interesi
vodenih, začrtani cilji.

• 1. VERODOSTOJNOST: usklajenost
dejanj in besed;
• 2. SPOSOBNOST: sposobnost
vodenja,
• 3. USMERJENOST V PRIHODNOST:
cilji in vizije;
• 4. SPOSOBNOST ZA NAVDUŠEVANJE:
zbujanje navdušenja za doseganje
ciljev in samoiniciativnost
zaposlenih.

Vir: Možina (1992, 18-20).

Ugotovimo lahko, da naj bi imel vodja karizmatično osebnost, naj bi bil dobro strokovno
podkovan ter skrben, pošten, komunikativen, vztrajen, marljiv, razumevajoč, odgovoren,
samozavesten.
 Sposobnosti vodje
Vodstvene sposobnosti so eden ključnih elementov zadovoljstva na delovnem mestu, saj
uspešen vodja pomembno prispeva k dobremu počutju zaposlenih, k delovni uspešnosti in
zdravemu delovnem okolju.
Z delom in izkušnjami si vodja pridobi sposobnosti za vodenje. Organizacije iščejo ljudi s
temeljnimi sposobnostmi, potrebnimi za vodenje, razvidne so s slike 23 (Možina in drugi,
2002, 502):

35

Slika 23: Sposobnost vodenja

delitev moči

vizija

intuicija

sposobnost
vodenja

poznavanje
samega
sebe

skladnost
vrednot

Vir: Možina in drugi (2002, 502).

Delitev moči – vodja s sodelavci deli nadzor, vpliv in moč, pritegne jih k odločanju,
opredeljevanju ciljev. Z delitvijo moči so zadovoljene potrebe po dosežkih, večata se osebni
razvoj in samospoštovanje. Delo je bolj zanimivo, če ga zaposleni pozitivno občuti.
Intuicija – sposobnost pregleda nad položajem, prevzem odgovornosti tveganja, spremembe,
grajenje zaupanja.
Poznavanje samega sebe – povratne informacije sodelavcev omogočajo vpogled v prednosti
in pomanjkljivosti vodje za preseganje slabosti.
Vizija – sposobnost zamišljanja boljšega stanja in poti za uresničitev.
Skladnost vrednot – usklajene vrednote zaposlenih in načela organizacije.
Posameznik mora biti za prevzem položaja vodje ustrezno motiviran, ne zadoščata le znanje,
sposobnosti, saj se nikogar v to ne da prisiliti.
Po Možini (2002, 503-504) lahko razloge za vodenje delimo na dve skupini nagrad:
 zunanje nagrade (plača, dodatki, bonusi, delnice, delitev dobička »profit sharing kot
nagrada za prispevek k načrtovanju, doseganju ciljev);
 notranje nagrade (nedenarne – ugled v družbi, med sodelavci, osebni razvoj,
zadovoljevanje potreb, pripadnost timu, priznavanje prispevka…).
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Obstajajo ljudje, ki imajo sposobnosti za položaj vodje, vendar če sami nimajo želje po tem,
jih ni smiselno prepričevati, saj tako ne bodo zadovoljni ne oni in tudi njihove sodelavci ne.
Tisti, ki se odločijo za to vlogo, vidijo v njej možnost oziroma priložnost za delo in nadaljnji
razvoj.
2.5.2 Moč in vpliv vodje
Uspešno vodenje zahteva sposobnosti, znanja, lastnosti ter kombinacijo vpliva in moči. Po
Možini (2002, 506) se moč kaže kot zmožnost vplivanja, usmerjanja posameznika, skupine ali
organizacije, da dosega zastavljene cilje. Vpliv pa je proces spremembe stališč in ravnanj
posameznika ali skupine. Ob tem navaja pet vrst moči, kot jih prikazuje slika 24 (Možina in
drugi 2002, 506-507):
Slika 24: Moč vodij

VODJA
LEGITIMNA MOČ

MOČ
NAGRAJEVANJA

MOČ PRITISKA

REFERENČNA
MOČ

EKSPERTNA
MOČ

Vir: Možina in drugi (2002, 506).

Legitimna moč: Položaj vodje v organizaciji. Vodje imajo pravico dajati ukaze podrejenim na
podlagi legitimnih pooblastil.
Moč nagrajevanja: vodjeva možnost nagrajevanja sodelavcev. Moč se kaže v sprejemanju
napotkov podrejenih od vodje, za kar zaposleni pričakujejo nagrado. Vodja lahko ponudi
podrejenemu boljšo plačo, napredovanje na delovnem mestu, določene bonitete, boljše
delovne pogoje ali druge usluge, npr. dodatno izobraževanje, študijski dopust ipd. Moč
nagrade pa ne temelji samo na materialnih dobrinah, vodja lahko sodelavce nagradi tudi s
pohvalami in priznanji pred skupino, da poudari njihovo uspešnost pri delu (Černetič, 2004,
112).
Moč pritiska: bojazen zaposlenih pred kaznijo ob nedoseganju rezultatov; s pritiski in
sankcijami želi vodja doseči sledenje zaposlenih.
Northcraft in Neale (Northcraft in Neale, 1996, 283) pravita, da je prisila grožnja ali
kaznovanje za nedelavnost in neustrezno vedenje. Prisila lahko temelji na materialni (kot je
na primer kaznovanje z globo, zmanjšanje plače) in na nematerialni osnovi (na primer
izločanje iz skupine, delavec je dan v skupino, kjer se slabo počuti). Černetič (2004, 114)
označuje to vrsto moči kot negativno moč, saj se v okoliščinah groženj in frustracije zniža
svoboda delovanja posameznika.
Referenčna moč: sodelavci se identificirajo z vodjo, zaradi osebnostnih lastnosti (karizma,
ugled) mu želijo biti podobni. Nosilec karizmatične moči pooseblja vrednote, interese in cilje

37

tistih, ki so se mu pripravljeni podrejati; torej temelji karizmatična moč na medsebojnem
razmerju izvajalca in izvajancev (Černetič, 1997, 122).
Ekspertna moč: strokovno znanje vodje. S prenosom znanja in sposobnosti na zaposlene se
vodjeva strokovna moč zmanjša.
Omenja se tudi šesto moč, in sicer moč medsebojne odvisnosti, ki jo Northcraft in Nealova
(Northcraft in Neale, 1996, 287) opredeljujeta kot dogodek, ko dva sodelavca ali celo več
pridejo v situacijo, ko so med seboj odvisni, da lahko uspešno dokončajo zastavljeno nalogo.
Do pojava te vrste moči pride zmeraj pri pooblaščanju podrejenih. Pojavi se paradoksalna
situacija. Informacije predstavljajo ekspertno moč. Pri pooblaščanju pa se dogodi, da vodja
podrejenega oskrbi s pomembnimi informacijami, z močjo, kar istočasno pomeni delitev
ekspertne moči. V tem primeru postane vodja odvisen od podrejenega, vendar se mu ta moč
refleksira, saj je nagrajen tako, da podrejeni z dodatnimi informacijami lažje in bolje dela.
Vodja mora znati uporabljati moč. Uspešen vodja ustrezno uporablja eno ali več vrst moči v
določeni situaciji. S tem je vzor zaposlenim, ki mu sledijo, ker zaupajo njegovi strokovnosti.

2.6 Pomen komunikacije pri vodenju
V komunikaciji in dialogih s sodelavci se skriva veliko več, kot marsikdo ocenjuje. Za
uspešnega vodjo je odlična komunikacija ključnega pomena in je tudi nuja za gradnjo
kvalitetnih odnosov.
Vodja z ustreznim komuniciranjem vpliva na zaposlene. Nenehno komunicira z nadrejenimi,
podrejenimi in drugimi interesnimi skupinami v organizaciji. Za uspešno komuniciranje mora
vodja poznati sposobnosti razumevanja zaposlenih, saj jim tako lažje prenese zadolžitve in
navodila, sestavo in potek procesa komunikacije, načine in vrste ter motnje, ki lahko
nastanejo.
Komuniciranje je prenos sporočil po komunikacijskem kanalu med oddajniki in sprejemniki
(Rozman in drugi, 1993, 227). Obe strani morata enako razumeti sporočilo. Komuniciranje
sestavljajo oddajnik, sprejemnik, kanal in sporočilo. Pošiljatelj izbira in kodira sporočila, ki jih
posredniki prenašajo in oblikujejo, prejemnik jih dešifrira in na sporočila reagira z
odgovorom.
Proces komunikacije je na sliki 25.
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Slika 25: Proces komunikacije

motnje

pošiljatelj

misli

prejemnik

kodiranje

prenos

pot, kanal

sprejem
sporočilo

dekodiranje

razumevanje

pot, kanal

Povratna zveza
Vir: Francesco, Gold, 1998, povzeto po Treven, 2001, 195)

Pošiljatelj pošlje sporočilo. Na komunikacijo se mora dobro pripraviti, da bo uspešen.
Pripravo na komuniciranje obsegajo vprašanja KAJ? Kaj moramo sporočiti? ZAKAJ? Zakaj je to
pomembno? KOMU? Kdo je ta oseba na katero se obračamo? KAKO? Kako naj prenesemo
sporočilo? KDAJ? Kdaj je primeren trenutek? (Dimovski in drugi, 2003, 244).
Pri komuniciranju je treba upoštevati komunikacijska pravila, da ne nastanejo motnje.
Pošiljatelj mora preveriti pooblastila in pristojnosti za posredovanje sporočil. Sporočilo naj
bo razumljivo, da prejemnik točno ve, kaj želi pošiljatelj sporočiti. Zaradi različnih reakcij in
stališč je pomembna reakcija prejemnika. Uspešno komunikacijo zagotovi le uglašenost med
pošiljateljem in prejemnikom (Lipičnik, 1997, 14).
Sporočilo kot urejen izbor simbolov prenaša in vsebuje informacije med pošiljateljem in
prejemnikom (Možina in drugi, 1995, 44). Izrazimo ga lahko z besedami, gibi, drugimi znaki,
zato ga imenujemo signal. Da bo prejemnik točno vedel, kaj mu želi pošiljatelj sporočiti,
mora biti logično in razumljivo, brez odvečnih fraz in besed, ki obremenjujejo komunikacijsko
pot.
Pot po kateri potuje sporočilo, imenujemo komunikacijski kanal (Možina in drugi, 1995, 44).
Raziskave so pokazale, da se komunikacijski kanali med seboj razlikujejo glede na kapaciteto
prenosa informacij. Kapaciteta kanala je količina informacij, ki jih lahko prenese v enem
oddajanju (Dimovski in drugi, 2003, 244). Pogovor iz oči v oči je najbogatejši medij, ki
dopušča neposredno izkušnjo, več informacijskih izhodišč, takojšnjo povratno informacijo in
osebni fokus. Telefonskim pogovorom in elektronskim medijem (npr. elektronska ali
glasovna pošta) primanjkuje element »biti tam«, a je komunikacija hitrejša. Ni očesnega stika
niti govorice telesa, kar se poskuša popraviti z video konferencami. Personalizirani pisani
mediji, kot so memorandumi, zapiski in pisma, so sicer lahko usmerjeni na osebo, vendar jim
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primanjkuje hitrost povratnih informacij. Za managerje je torej pomembno, da razumejo, da
ima vsak komunikacijski kanal svoje prednosti in slabosti (Dimovski in drugi, 2003, 244-245).
Prejemnik, ki sporočilo prejme je končni cilj posredovanega sporočila (Možina in drugi, 1995,
43). Na sprejemanje sporočil vplivata znanje in sposobnosti prejemnika, ki prejeto
informacijo razume ali ne. Nastanejo lahko motnje v komunikacijskem procesu, ki uničijo
prvotni namen sporočila. Temu se izognemo z aktivnim poslušanjem.
2.6.1 Načini in vrste komuniciranja
 Načini komuniciranja
Najpogosteje komuniciramo ustno, pisno, nebesedno in elektronsko (Rozman in drugi, 1993,
228).
Ustno komuniciranje
Ustna komunikacija je zelo pogosta, vsakdanja – kot pogovor dveh oseb ali v skupini,
diskusije, govorice. Prednosti in slabosti so prikazane na sliki 26.
Slika 26: Prednosti in slabosti govornega komuniciranja

PREDNOSTI

SLABOSTI

sporočilo je lahko oddano v minimalnem
času

čim več ljudi sodeluje, tem večja je
verjetnost, da pride do entropije

takojšnje povratno informiranje

sporočilo, ki doseže prejemnika, se lahko
močno razlikuje od poslanega sporočila

hitro odkritje napake v sporočilu in njen
popravek
sočasno komuniciranje z več osebami

Vir: Možina in drugi, 1995, povzeto po Treven, 2001, 197.

Pisno komuniciranje
Pisna komunikacija so pisma, dopisi, sporočila, risbe, časopisi oziroma druge naprave, ki
omogočajo prenašanje sporočil. Tovrstna komunikacija je natančnejša in trajnejša od ustne,
saj je vse zapisano, zato je ob neustreznem komuniciranju lažje najti odgovornega (Možina in
drugi, 1995, 46).
Prednosti in slabosti pisnega komuniciranja nam prikazuje slika 27.
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Slika 27: Prednosti in slabosti pisnega komuniciranja

PREDNOSTI

SLABOSTI

trajnost

za prenos je potrebno več časa

možnost premisleka in oblikovanja sporočil

ni takojšnjega povratnega informiranja

jasnost in dodelanost sporočil

pošiljatelj ne ve, ali je prejemnik sporočilo
prejel in ga pravilno razumel

Vir: Možina in drugi, 1995, povzeto po Treven, 2001, 198.

Elektronsko komuniciranje
Elektronsko komunikacijo omogočajo računalniki, telefoni, avdio-vizualno pripomočki in epošta (Rozman in drugi, 1993, 228-229). Tudi ta način komuniciranja ima prednosti in
slabosti. Prednosti: hitrost, natančnost, prenos velike količine informacij. Slabosti: neosebno,
ni povratnih informacij, težave z zaščito informacij.
Nebesedno komuniciranje
Govorica telesa, intonacija, vedenje, oblačenje predstavljajo nebesedno komuniciranje.
Jasno sporočilo nosijo predvsem govorica telesa (mimika, kretnje) in intonacija, zato človek
prepozna več sporočil iz teh kot iz vsebine sporočila (Rozman in drugi, 1993, 229).
V poslovnem komuniciranju le na videz prevladuje besedno komuniciranje. Raziskave kažejo,
da ima neverbalna komunikacija veliko večji vpliv kot verbalna. Tako ima pomen besed
komaj sedem-odstotni delež pri poslovnem komuniciranju, zvok govora ima 38-odstotni
pomen, kar se nanaša na glasnost, dinamiko in ritem govora. Največji delež ima neverbalno
komuniciranje, zajema kar 55 odstotkov, kamor štejemo govorico telesa (drža, kretnje,
mimika, pogled), prostor, otip in vonj (Možina in drugi, 2004, 55).
Opisano združuje slika 28, na kateri so prikazani posamezni deleži, ki nam omogočajo lažji
občutek za razmerje med posameznimi vrstami komuniciranja.
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Slika 28: Delež posamezne vrste komuniciranja

7%
38%

nebesedno komuniciranje
55%

zvok govora
vsebina govora

Vir: Možina (2004, 56).



Vrste komuniciranja

Glede na kanal, znake, vsebino itd. ločimo več vrst komunikacije. Med najpogostejše vrste
komunikacije štejemo:
Enosmerne in dvosmerne komunikacije
Enosmerno oziroma dvosmerno komunikacijo izberemo glede na prejemnika. Če želimo tega
v podrejenem položaju, izberemo enosmerno, če pa želimo večjo enakopravnost, pa
dvosmerno komunikacijo (Možina in drugi, 1995, 60).
Za enosmerno komuniciranje velja, da je prejemnik sposoben opraviti zgolj funkcijo prejema,
pošiljatelj zgolj funkcijo oddaje, komunikacijski kanal pa je sposoben prenašati poslano
sporočilo le v eno smer, od pošiljatelja do prejemnika (Berlogar, 2001, 18). Takšno
komuniciranje je hitro in načrtovano. Na videz je učinkovita, a pogosto neefektivna, ker
zanemarja povratne informacije o sprejetosti sporočila. Ne ogroža pošiljatelja, medtem ko se
podrejeni prejemnik lahko počuti onemogočenega. Tovrstno komuniciranje je prisotno je le
še v birokratskih organizacijah in družbah z visoko hierarhijo, kot so vojska, gasilci itd., kjer so
hitrost, reakcija in časovna efektivnost ključnega pomena.
Pri dvosmernem komuniciranju sporočila potujejo v obeh smereh. Obe osebi imata funkcijo
prejemnika in pošiljatelja (Možina, 1992, 17). Komuniciranje je počasnejše in manj
načrtovano. Zdi se neurejeno, vendar je pogosto učinkovitejše, saj je možno morebitna
nerazumevanja sproti razjasniti (s povratnimi informacijami).
Konstruktivno in destruktivno komuniciranje
Konstruktivne komunikacije prispevajo k splošnosti, povezanosti, združenosti; nasprotne tem
so destruktivne komunikacije.
Pri konstruktivni komunikaciji odgovarjamo za povedano, ne obtožujemo, ne izzivamo
občutek krivde, se ne hvalimo, govorimo neposredno, logično, razumljivo, upoštevamo tuje
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želje. Reševanje problemov je v ospredju, v komunikaciji se vse spoštuje in vrednoti
enakopravno, zato je primerna za demokratično vodenje (Brajša, 1983, 117).
Na drugi strani je destruktivna komunikacija, ki onemogoča razvoj posameznika, oddaljuje
ljudi. Neprimerna je za reševanje problemov, ker onemogoča dogovarjanje in
sporazumevanje. Pogosti so spreminjanje teme, prekinjanje, ignoriranje, ironija, samohvala,
norčevanje, izogibanje odgovornosti, obtoževanje, nespoštovanje, zato je tovrstna
komunikacija neuspešna, disfunkcionalna in negativna (Brajša, 1983, 117).
Poleg naštetih se pojavljajo tudi formalne in neformalne komunikacije. Formalne potekajo na
osnovi določenih formalnih razmerij in procesov, druge pa se oblikujejo na nivoju
neformalnih skupin, kot so druženje med odmori, prijateljske vezi ipd. (Dimovski in drugi,
2004, 245).
Formalni komunikacijski kanali
Komunikacija v organizaciji je v treh smereh: navzdol, navzgor in horizontalno. Managerji so
odgovorni za vzpostavljanje in vzdrževanje formalnih kanalov v vseh treh smereh. Formalno
komuniciranje pomeni komunikacijo preko uradnih sredstev sporočanja med različnimi
položaji v organizaciji, glede na hierarhijo. Formalno komuniciranje razvrščamo na (Dimovski
in drugi, 2004, 245):
 komuniciranje navzdol,
 komuniciranje navzgor in
 horizontalno komuniciranje.
Komuniciranje navzdol
Najpogostejši je tok formalnih informacij navzdol. Nanaša se na sporočila in informacije,
poslane s strani vrhnjega managementa podrejenim, torej v smeri navzdol. Managerji lahko
navzdol komunicirajo na številne načine: z govori, sporočili v časopisih podjetja, elektronsko
pošto, sporočili na oglasni deski itd. (Dimovski in drugi, 2004, 246). S tovrstno komunikacijo
se prenašajo napotki za delo, informacije o delovnih nalogah postopkih, sporočajo se ocene
podrejenim o delu... Zaradi podrejenosti zaposlenih in velikokrat neustreznosti sredstev in
načinov posredovanja sporočil managerjev, je komunikacija navzdol velikokrat neučinkovita.
Ker vsaka hierarhična stopnja zahteva svoj del skrivnosti in moči nastanejo problemi.
Informacije predstavljajo moč, zato jih vodje raje zadržujejo kot delijo. Po raziskavah se skozi
pet hierarhičnih stopenj izgubi osemdeset odstotkov vsebine sporočila. (Berlogar, 1999,
117).
Komuniciranje navzgor
Sporočila se prenašajo z nižjih organizacijskih ravni na višje (od podrejenih k nadrejenim).
Veliko organizacij se na vse pretege trudi za vzpostavitev zdravih kanalov za komuniciranje
navzgor (Dimovski in drugi, 2004, 246-247).
S tovrstnim komuniciranjem se prenašajo sporočila o delu, rezultatih, problemih, vprašanja
za pojasnila opravil in poročila. Zagotavljajo prenos koristnih idej podrejenih. Nastanejo
lahko težave, ker zaposleni informacije raje sprejemajo, kot dajejo, jih selekcionirajo in
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nadrejenim posredujejo zaradi vzajemnega pomanjkanja zaupanja le vščene informacije.
(Berlogar, 1999, 120).
Horizontalno komuniciranje
Sodelavci na isti hierarhični stopnji si informacije izmenjujejo vodoravno ali diagonalno. To se
lahko dogaja znotraj oddelkov ali med njimi. Namen ni samo obveščati, ampak tudi zahtevati
podporo in koordinirati aktivnosti. Tovrstna oblika komuniciranja pozitivno vpliva na
medsebojne odnose znotraj skupin, timsko delo, podporo med sodelavci, preprečevanje
konfliktov, organizacijsko klimo in na oblikovanje kulture podjetja. Horizontalno
komuniciranje je zlasti pomembno v učečih se organizacijah, kjer timi sodelavcev neprestano
rešujejo probleme in iščejo nove načine za to, kako početi določene stvari (Dimovski in drugi,
2004, 247).
Neformalni komunikacijski kanali
Neformalni komunikacijski kanali obstajajo zunaj formalno odobrenih in se ne prekrivajo s
hierarhijo organizacije (Dimovski in drugi, 2004, 247). Vzroki za njihovo vzpostavitev so
radovednost, potreba po informacijah in znanju, socialna interakcija ipd. Kadar zaposleni ne
dobijo ustrezne informacije na formalen način, jo pogosto poiščejo v neformalnih oblikah
komuniciranja (Berlogar, 2001, 73).
V mnogih organizacijah sta v uporabi dve vrsti neformalnega komuniciranja (Dimovski in
drugi, 2004, 247):
 management s hojo naokrog – gre za to, da se managerji preselijo iz svojih pisarn
med zaposlene in na ta način izvejo, kaj se dogaja, kje so resnični problemi. Če tega
ne bi počeli, obstaja velika nevarnost izolacije in posledično neuspešnosti;
 grozd – gre za sistem govoric, ki se hitro širijo po celotni organizaciji. Gre za
neformalno medsebojno komunikacijsko mrežo zaposlenih. Tako imenovani grozd
je v organizacijah vedno prisoten in lahko zajema čisto vse člane. V primeru zaprtih
formalnih komunikacijskih kanalov, lahko postane grozd dominantna sila
komuniciranja, zlasti v primeru sprememb, vznemirjenj, tesnobnosti in težkih
ekonomskih razmer.
2.6.2 Komunikacijske motnje
Komuniciranje je učinkovito, če sprejemnik sprejme takšno sporočilo, kot ga je oddajnik
posredoval. Če se to ne zgodi, so nastale motnje v komuniciranju pri oddajniku, sprejemniku
ali v komunikacijskem kanalu; te pa ovirajo natančnost, hitrost prenosa sporočil in
zmanjšujejo učinkovitost prenosa (Rozman, 1993, 232-234). Vire motenj prikazuje slika 29.
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Slika 29: Viri motenj v komuniciranju

POŠILJATELJ








nejasen
dvoumen
dolgovezen
vzvišen
površen
itd.

KOMUNIKACIJSKA POT







šum, ropot
prekinitve
popačenja
preveč posrednikov
itd.

PREJEMNIK

 nima interesa
 ne razume
sporočila, pripisuje
mu drugačni
pomen
 ni osredotočen
 itd.

Vir: Možina in drugi (1995, 70).

2.6.3 Komunikacijska razmerja in mreže
Komunikacijske strukture/mreže pogosto prikazujejo komunikacijske procese v organizaciji in
nastanejo pri komuniciranju med več osebami, so formalni ali neformalni vzorci
komuniciranja, ki povezujejo člane organizacije (Berlogar, 1999, 125).
Redki so komunikacijski sistemi, z le enim pošiljateljem, enim prejemnikom in
komunikacijskim kanalom. Pogostejše so kompleksnejše komunikacijske strukture,
sestavljene iz več pošiljateljev in prejemnikov, ki so lahko hkrati oddajniki in prejemniki in jih
imenujemo posredniki (Možina, 1992, 18). Tipične komunikacijske strukture so po Rozmanu
(1993, 234) veriga, Y, krog, kolo, vsi kanali. Prikazuje jih slika 30.
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Slika 30: Tipične komunikacijske strukture

VERIGA
IPSILON

KOLO ALI ZVEZDA

PRSTAN ALI KROG

VSI KANALI

Vir: Rozman in drugi (1993, 235).

Veriga – komunikacija od člana do člana, zaporedno. Informacija od določene osebe se
prenese določeni osebi naprej.
Krog – komunikacija je podobna, kot pri verigi, le da je povezna krožno. Enakopravni člani
lahko začenjajo komunikacijo. Slabosti: veliko napak, počasno reševanje problemov; a večje
zadovoljstvo z opravljenim delom (Lipičnik, 1997, 145).
Ipsilon – komunikacija v obliki Y (štiričlanska mreža) center je nekaterim bližje kot drugim.
Visoka stopnja hierarhičnosti v komunikaciji.
Kolo/zvezda – komunikacija med članom skupine in centrom (neformalnim vodjem), ne tudi
med člani na obodu.
Hierarhične strukture (veriga, Y, kolo) odlikujeta hitrost in natančnost komunikacije,
poudarjen je vodja, sodelovanje podrejenih je zanemarljivo.
Vsi kanali – komunikacija v vseh smereh, med vsemi člani; veliko sodelovanja, vloga vodje je
neizrazita (Rozman in drugi, 1993, 234).

2.7 Pomen motivacije pri vodenju
V današnjem konkurenčnem okolju ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen
kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja. Zato je motivacija eden
izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših
rezultatov tako v življenju posameznika kakor tudi v podjetju. Konkurenčne prednosti tako
niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani
zaposleni, ki bodo s svojimi idejami in inovativnimi pristopi bistveno pripomogli k večji
uspešnosti podjetja (Čertalič, 2014).
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V motivacijo je vpletenih toliko različnih med seboj prepletajočih se notranjih in zunanjih
dejavnikov, da je v resnici težko konstantno vzdrževati visoko raven motiviranosti. V podjetju
je zelo pomembno, da vodilni ljudje ustvarjajo takšne delovne pogoje, ki bodo spodbujali
zaposlene, da delajo po svojih najboljših močeh. Prav tako je zelo pomembno, da vodje
poznajo svoje zaposlene, njihove želje, zmožnosti in pričakovanja (Čertalič, 2014).
Ljudje različno vrednotijo stvari in si ob tem postavljajo različne cilje. Za nekatere je cilj denar
oziroma plača, drugim je bolj kot plača pomembno notranje zadovoljstvo, da delajo tisto, kar
jih zares veseli in zanima. Raziskave kažejo, da so zaposleni predani svojemu delu, kadar ga
opravljajo z veseljem in pri tem pokažejo svoje sposobnosti (Svetic, 2012).
Treven (2001, 140-141) predlaga nekaj pravil, da bodo vodje uspešni pri motiviranju svojih
sodelavcev:
 vseskozi je treba skrbeti za spodbujanje motivacije znotraj organizacije, da ta ostaja
na primerno visoki ravni;
 vsakega zaposlenega je treba obravnavati individualno kot samostojno osebnost
(prepoznati njegove potrebe);
 vodja nikakor ne sme zanemarjati primarnih potreb svojih zaposlenih; prav je, da se
vodja zanima tudi za njihovo življenje zunaj delovnega okolja;
 nekateri zaposleni imajo višje potrebe, kot so na primer želja po osebnih dosežkih,
večjemu ugledu in spoštovanju; če jih vodja zna dobro prepoznati, jih lahko
kakovostno poveže z vpeljavo obsežnejših in težjih nalog in jih na ta način
zadovoljijo;
 zelo pomembna je določitev cilja, ki ga bodo zaposleni dosegli s skupinskim delom,
pri čemer jih mora vodja čim bolje motivirati, da bo ta cilj dosežen.
Dejstvo je, da doseganje ciljev zaposlene motivira, zato je v zadnjem času management z
določanjem ciljev postal nepogrešljiva praksa znotraj organizacij. Zaposleni si ob pomoči
vodij postavljajo cilje, ki jih pozneje poskušajo čim bolje doseči. Če so uspešni, sledi nagrada,
ki zaposlene še dodatno spodbudi (Rozman in drugi, 1993, 242).
Nagrajevanje je v organizaciji zelo pomembna zadeva, saj ima močan vpliv na motivacijo
zaposlenih. Plača je tako ali tako že družbeno ekonomsko določena, kar pomeni, da se višine
plače ne da kar izmisliti, ampak je odvisna od trga in uspešnosti organizacije ter od
zahtevnosti delovnih nalog, ki se merijo s potrebnim znanjem in sposobnostjo zaposlenega.
Vodje imajo možnost meriti in ocenjevati uspešnost posameznika tudi na podlagi
dogovorjenih ciljev. Hkrati pa je to lahko nadzor dela in priložnost za ugotavljanje pozitivnih
in negativnih lastnosti zaposlenih. Omenjeno sicer ni najbolj priljubljeno med zaposlenimi,
vendar je to ena izmed osnov nagrajevanja (Rozman in drugi, 1993, 244).
Z merjenjem zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih pridobimo informacije o trenutnem
stanju zadovoljstva in stopnje pripadnosti zaposlenih v podjetju. Merjenje omogoča vodstvu
pomembne povratne informacije, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti, kje in na katerih
področjih v podjetju so potrebne spremembe in večja prizadevanja, kdo izmed neposrednih
vodij morda ne vodi optimalno, kaj je tisto, kar ima slab vpliv na zaposlene, kje so potrebne
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izboljšave, kakšno je splošno stanje počutja pri delu v podjetju in podobno (Mihalič, 2008,
121).
2.7.1 Motivacijski dejavniki
Lipičnik (1997, 160) je motivacijske dejavnike, razdelil v tri skupine, na individualne razlike,
na značilnosti dela ter na organizacijsko prakso (slika 31).
Slika 31: Interakcija med tremi motivacijskimi dejavniki

ORGANIZACIJSKA
PRAKSA

INDIVIDUALNE
RAZILKE

sistem nagrad

potrebe

pravila

stališča
ZNAČILNOSTI
DELA
različne
možnosti
prepoznavanje
nalog
značilnosti nalog
avtonomija
povratne
informacije

MOTIVACIJA
Vir: Povzeto po Lipičnik (1997, 160).

Individualne razlike
Človek je edinstven, ima lastna stališča, vrednote, interese, potrebe. Te lastnosti se med
posamezniki razlikujejo, zato se mora vodja vprašati, kaj zaposlene motivira: nekatere denar,
druge varnost. Ti so pripravljeni sprejeti manj plačano delo, da ne bi ostali brez njega
(Lipičnik, 1997, 160).
Značilnosti dela
Dimenzije delo določajo, izzivajo, omejujejo. Vključujejo zahteve po različnih zmožnostih,
določajo delo zaposlenih od začetka do konca, lastnosti dela, samostojnost pri delu, vrsto
povratnih informacij (Lipičnik, 1997, 160).
Organizacijska praksa
Pravila, politika, managerska praksa in nagrajevanje sestavljajo organizacijsko prakso v
organizaciji. Politika omogoča ugodnosti za zaposlene – počitnice, zavarovanja. Nagrade
(provizije, bonitete) privlačijo nove delavce in hkrati preprečuje odhod starejšim (Lipičnik,
1997, 160-161).
V interakciji delujejo človekove kvalitete, aktivnost zaposlenega pri delu v delovni situaciji in
organizacijski sistem (učinki zaposlenega na delovnem mestu). Vodja mora pri motiviranju
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upoštevati vse tri motivacijske dejavnike in njihovo interakcijo, da ne bi s spremembo
situacije prej motivacijsko delovalo demotivacijsko (Lipičnik, 1997, 161).
 Materialni motivacijski dejavniki
Materialni motivacijski dejavnik je najpogosteje denar – plača. Osebni dohodek kot količina
denarja za osebno porabo motivira s količino, ki omogoča višji življenjski standard ter
zagotavlja večjo kupno moč. Poleg plače so materialni dejavniki nagrade, premije, bonusi,
dodatki itd. (Uhan, 1998, 593).
 Nematerialni motivacijski dejavniki
Upoštevati je treba, da želijo ljudje z delom zadovoljiti veliko različnih potreb, ne samo
eksistenčnih in materialnih. Vse bolj pomembne postajajo t. i. potrebe višjega reda, kot so
samostojnost pri delu. Med najpomembnejše nematerialne dejavnike štejemo (Uhan, 1998,
593):
















dobre medsebojne odnose s sodelavci,
zanimivo in izzivov polno delo,
uspeh pri delu,
samostojnost,
priložnosti za zaposlene,
odgovornost,
priznanja in pohvale,
primerno delovno okolje,
možnost strokovnega izobraževanja,
napredovanje,
možnost vpeljevanja svojih sposobnosti v delo,
možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah,
možnost sodelovanja pri postavljanju ciljev podjetja,
poznavanje ciljev in poslanstva podjetja,
stalnost in zanesljivost zaposlitve.

Zaposleni morajo biti za ustrezne rezultate primerno motivirani. Uspešen vodja zaposlene
motivira tako, da si želijo delati zahtevano (Brajša, 1996, 10).
2.7.2 Motivacijske teorije
Tudi v okviru motivacije obstaja kar nekaj raziskav, ki povedo več o dejavnikih, ki motivirajo.
Številni avtorji so poskušali razložiti dejavnike, ki bistveno vplivajo na vedenje ljudi, oziroma
motivacijo zaposlenih, da bi ti delali bolje in bolj kakovostno.
Med pomembnejše motivacijske teorije sodijo:
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TEORIJE
MOTIVACIJSKA TEORIJA
MASLOWA
ALDERFERJEVA
MOTIVACIJSKA TEORIJA
MCCLELLANDOVA
MOTIVACIJSKA TEORIJA

MOTIVACIJSKA TEORIJA
LEAVITTA

VROOMOVA
MOTIVACIJSKA TEORIJA

HERZBERGOVA
DVOFAKTORSKA TEORIJA
HACKMAN –
OLDHAMERJEV MODEL
OBOGATITVE DELA
MCGREGORJEVA TEORIJA
X IN Y

TEORIJA PRIČAKOVANJA

ZNAČILNOSTI
Maslowova teorija temelji na hierarhiji in pomembnosti človekovih potreb. Trdil
je, da se potrebe človeka pojavljajo v zaporedju: fiziološke potrebe, varnost,
ljubezen in pripadnost, ugled, samopotrjevanje (Možina in drugi, 1994, 497-498).
Alderferjeva motivacijska teorija oziroma ERG teorija, ki navaja tristopenjsko
lestvico potreb: obstoj, pripadnost in razvoj (ang. Existence, Relatedness, Growth
– od tod ime ERG-teorija) (Hodgetts, 1991, 133-134).
McClellandova motivacijska teorija trdi, da določene vrste potreb skozi življenje
pridobimo. Sem sodijo: potreba po dosežkih (želja, doseči nekaj težkega,
obvladati kompleksne naloge in pri tem prehiteti druge), potreba po vključitvi
(želja vzpostaviti prijateljske odnose, izogibati se konfliktom), potreba po moči
(želja vplivati na druge, jih kontrolirati, biti odgovorni za druge) (Dimovski in
drugi, 2003, 236).
Motivacija se začne pri potrebi, ki je usmerjena k cilju, sproži jo dražljaj. Cikličen
proces modela: potrebo spremlja napetost, to povzroči aktivnost. Cilj, ki sledi
zmanjša napetost. Nazadnje je olajšanje. Proces je cikličen (Možina in drugi,
1994, 499-500).
Temeljno izhodišče je teza o nasprotujočih si ciljih organizacije in delavcev, ki v
tej organizaciji delajo. Vsaka organizacija želi doseči čim večjo delovno in
dohodkovno učinkovitost, pri čemer z uresničitvijo teh ciljev lahko tudi delavci
dosežejo svoje cilje (višji zaslužek, napredovanje, ugodne delovne razmere ipd.).
Vendar bodo na ta način dosegali svoje cilje le v primeru, če niso na voljo kakšne
druge enostavnejše možnosti za uresničitev teh (Černetič, 2004, 147).
Dvofaktorska teorija Herzberga, ki pravi, da vse motivacijske dejavnike lahko
razdelimo na higienike ali satisfaktorje (pogoji za motiviranje ne aktivirajo ljudi) in
na motivatorje (spodbudijo k aktivnosti) (Černetič, 2004, 146).
Hackman-Oldhamerjev model obogatitve dela, kjer se postavlja glavno vprašanje,
kako motivirati in zadovoljiti zaposlene. Doživljanje pomembnosti, doživljanje
odgovornosti, povezovanje rezultatov so psihološke okoliščine, ki vplivajo na
motivacijo (Možina in drugi, 1994, 502-503).
X: Negativne postavke o zaposlenih; neradi delajo, se izmikajo, treba jih je siliti,
nadzorovati, usmerjati. Zaposleni zadovoljijo nižje potrebe, stremijo k zaslužku.
Potrebno je avtoritativno vodenje. Y: Pozitivne postavke o zaposlenih; uživajo v
delu, ni jih treba nadzorovati; zadovoljujejo višje potrebe, imajo višje cilje.
Potrebno je participativno vodenje (Rozman in drugi, 1993, 240-241).
Precej zagovornikov ima tudi teorija pričakovanja. Bolj ko se zaposleni trudi za
doseganje cilja, bolj ga delo motivira, pričakuje večjo nagrado. Povezujejo se cilji,
napor, učinek, nagrada. Pomembno je, da je zaposleni v naprej seznanjen s tem,
kaj lahko pričakuje za dobro opravljeno delo (Rozman in drugi, 1993, 243).

Poznavanje motivacijskih teorij pomaga vodjem razumeti, kaj ljudi motivira. Na ta način
lahko oblikujejo delo, ki zadovoljuje njihove potrebe, kar ima za posledico, da se ljudje
vedejo na želene načine in dosegajo uspehe organizacije.
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3 MOŠKO IN ŽENSKO VODENJE
3.1 Primerjava med moškim in ženskim vodenjem
Vodenje ni enoznačen proces: različne okoliščine in področja terjajo različne pristope. Načini
vodenja so se skozi čas spreminjali. V osemdesetih so menili, da uspešen managerski stil
označujejo tradicionalno »moške« lastnosti: avtoritarnost, ukazovanje, izključitev zaposlenih
pri odločanju, tekmovalnost in individualizem. Po mnenju nekaterih bi se morale ženske zato
odreči ženskemu vodenju in prevzeti moške vedenjske vzorce (Konte, 1990, 46). V
devetdesetih je bilo obratno; ocenjevali so, da je uspešnejši mehkejši, bolj demokratičen stil,
ki se kaže v sodelovanju s sodelavci, interaktivnosti, potrpežljivosti, previdnosti, in ga
pripisujejo ženskam (Merkač, 2001, 15).
Zaradi fenomena žensk v managementu se je porodilo vprašanje, ali je njihov stil vodenja res
drugačen od moškega stila. Avtorji si pri tem niso enotni; nekateri menijo, da razlike med
stiloma ni, drugi, da ostajata tipičen ženski in tipičen moški način vodenja zaradi povsem
različnih ženskih in moških karakteristik.
Managerke naj bi bile načelne, etične, odgovorne, dosledno uvajajo spremembe in se
izogibajo konfliktom. Njihov komunikacijski stil je procesno oblikovan in participativen,
mislijo široko in imajo voljo za spremembe (Rejc, 2004, 17). Dejstva kažejo, da ženske znajo
voditi, a dobijo za to premalokrat priložnost.
Managerji so odločni, storilno naravnani, objektivni, neodvisni in sposobnejši od managerk
(Linehan, 2001, 147). Moški so pri poslovanju izrazito nečustveni; cilje podjetja postavljajo
pred potrebe posameznikov, čustveni odnosi so po njihovem mnenju neproduktivni (Loden,
1985, 25, povzeto po Powell, 1997, 298).
Razlike med lastnostmi značilnimi, za ženske, in lastnostmi značilnimi za moške, so prikazane
v tabeli 2.
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Tabela 2: Feminilne in maskuline lastnosti
FEMINILNE LASTNOSTI
Čustvene
Pasivne
Neodločne
Zgovorne
Nežne, mile, blage
Usmerjene na dom in družino
Ekspresivne
Intuitivne, iracionalne
Skrbijo za videz
Obzirne
Sočutne in empatične
Želja po varnosti, manj pustolovske
Podredljive
Odvisne
Neagresivne
Sugestibilne
Občutljive in ranljive
Manjše krize jih bolj vznemirijo

MASKULINE LASTNOSTI
Nečustveni
Aktivni
Odločni
Manj zgovorni
Grobi, ostri, trdi
Usmerjeni v okolje in poklic
Manj ekspresivni
Logični, racionalni
Manj skrbijo za videz
Brezobzirni
Manj sočutja in empatije
Pustolovski
Dominantni
Neodvisni
Agresivni
Nesugestibilni
Manj občutljivi in ranljivi
Manjše krize jih ne vznemirijo

Vir: Musek 2001, 29, povzeto po Suhadolnik, 2006, 19.

Moškim pri vodenju pripisujemo večjo agresivnost, hladnost in brezobzirnost, zato so bolj
tekmovalni in prodorni. Vzpostavijo avtoritarnost in hierarhičen odnos z zaposlenimi. V
ženskem stilu vodenja se prepletajo čustva, občutek za pravičnost, intuicija in vrednote
(Kovač, 2004, 76).
Tabela 3 prikazuje razlike med moškim in ženskim stilom vodenja.
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Tabela 3: Razlike med ženskim in moškim stilom vodenja
ZNAČILNOSTI ŽENSKEGA STILA VODENJA

ZNAČILNOSTI MOŠKEGA STILA VODENJA

Interes za razvijanje družbenih odnosov
Struktura pajčevine
Širijo že pridobljene informacije
Skupinsko odločanje

Interes za doseganje ciljev
Hierarhična ureditev
Izbirajo informacije
Hitro in samostojno odločanje brez
pojasnjevanja
Energijo usmerijo v doseganje ciljev
Indvidualizem
Odločno, agresivno govorjenje
Odgovornost je v rokah vodje
Absolutizem
Skrbi za doseganje ciljev
Vzbuja pozornost
Komunikacija brez povratne informacije
Ne upošteva mnenja zaposlenih
Motivira s prisilo, kaznijo
Ni naklonjen ustvarjalnosti
Dejavnika spoštovanja sta moč in položaj
Obnašanje moških vrednoteno kot pozitivno
Lastnosti značilne za moške: agresivnost,
odločnost,
ambicioznost,
tekmovalnost,
tveganje,
nečustvenost, Indivdualizem.
Avtokratični stil vodenja
Učinkovit v hierarhičnih organizacijah,
v kriznem obdobju

Energijo usmerijo v komunikacijo
Kolektivizem
Neodločno, popustljivo govorjenje
Odgovornost se porazdeli po nalogah
Demokratičnost
Skrbi za dobro organizacijsko klimo in vzdušje
Ne želi vzbujati pozornosti
Komunikacija s povratno informacijo
Upošteva mnenja zaposlenih
Motivira z nagradami
Spodbuja ustvarjalnost, samostojnost
Dejavnik spoštovanja je odnos do zaposlenih
Obnašanje žensk vrednoteno kot negativno
Lastnosti značilne za ženske: prijaznost,
čustvenost, občutljivost za potrebe drugih, skrb
za zaposlene, ljubeznivost.
Demokratični stil vodenja
Učinkovit v nehierarhičnih organizacijah

Vir: Rosner, 1997.

Helgesenova (v Kanjuo Mrčela, 1996, 88) je razvila koncepta moškega in ženskega stila
vodenja: hierarhija je značilna za moške, pajčevina pa za ženske (slika 32).
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Slika 32: Moški in ženski stil vodenja
MANAGERKA

MANAGER

PAJČEVINA

HIERARHIJA
Vir: Kanjuo Mrčela (1996, 88).

Po Kanjuo Mrčela (1996, 88) je ženski management krožni proces, pri katerem je ženska v
središču, v primerjavi z moškim, ki je na vrhu. Moški imajo v strukturi hierarhije podrejene
pod seboj ter so bolj osredotočeni na naloge in cilje. Ženske – v strukturi pajčevine – pa so
osredotočene na vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z zaposlenimi.
Managerji na vrhu hierarhije želijo ostati sami, bojijo se konkurence, ogroženosti. Managerke
pa se bojijo samote, izoliranosti, zato si prizadevajo biti v središču (Suhadolnik, 2006, 29).
Androgini stil vodenja (Kanjuo Mrčela, 1996, 90) predstavlja kombinacijo t. i. moškega in
ženskega stila. Velja za zelo učinkovitega, saj povzema najboljše od vsakega, ustreza
različnim situacijam in je fleksibilen. Za oba spola je optimalen način vodenja, čeprav naj bi
bil po novejših managerskih teorijah samo en način vodenja najboljši.
Za moške in za ženske so značilne tipične lastnosti, ki so lahko prednosti ali pomanjkljivosti
moških ali žensk (slika 33). Model bi lahko povečal možnosti žensk za vstop na najvišje ravni
managementa, kar jim je bilo onemogočeno, ker se niso ujemale z moškim stilom vodenja (t.
i. tradicionalnim modelom) (Merkač, 2001, 20).
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Slika 33: Sinergični stil vodenja
ŽENSKI STIL VODENJA
(USMERJENOST K LJUDEM)
delitev moči
kolektivizem (tim)
prepričevanje
kooperativnost
partnerstvo

VKLJUČEVANJE LJUDI







SINERGIČNI
STIL VODENJA
- usmerjenost k ljudem
- kooperativnost
- poštenost
- odločnost

MOŠKI STIL VODENJA
(USMERJENOST K
NALOGAM)
 hierarhija
 vodenje od zgoraj
 individualizem
 izključnost
 tekmovalnost
MOČ
Vir: Merkač (1996, 148).

Vsak človek je edinstven, zato razvije svoj način vodenja, značilen le zanj, neponovljiv, ki ga
prilagaja različnim situacijam. Posploševanje o načinu vodenja glede na spol je zato oteženo.
Kanjuo Mrčela (1996, 90) meni, da favoriziranje enega stila kot najboljšega, idealnega
omejuje. Tudi novejše managerske teorije navajajo, da ni najboljšega stila za vsakršno
situacijo.
Po Kanterjevi (v Kanjuo Mrčela, 1996, 90-91) je razlog za pozicijo žensk pri dnu hierarhije
struktura moči, ne lastnosti spola. Na položaj v strukturi organizacije bolj vpliva obnašanje
kot spol.
Obnašanje moških in žensk opredeljujejo spremenljivke:
 struktura možnosti – napredovanja: osebe z omejenimi možnostmi se vračajo k
neposrednemu okolju in usmerjajo k odnosom s kolegi, to so predvsem ženske in
pripadniki etničnih manjšin. Ljudje na položajih, na katerih napredovanje ni
mogoče, so neambiciozni, netekmovalni in manj motivirani za delo, to pa so
lastnosti, ki jih pogosto pripisujejo ženskam;
 struktura moči: ta določa, kateri managerji bodo ocenjeni kot uspešni. Položaj zunaj
organizacije in odnosi z ljudmi na visokih položajih vplivajo na moč managerja
znotraj organizacije. Negotove, ranljive osebe pogosteje uporabljajo avtoritativni
način; osebe z ugodnim položajem v strukturi moči pa uspešno vodijo in pridobijo
še več moči;
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 razmerje med številom žensk in moških: prevladovalo bo obnašanje večinskega
spola.
Delovno obnašanje je odvisno od individualnih lastnosti posameznika, ne toliko od pomena
strukture in hierarhije, meni Kanterjeva (v Kanjuo Mrčela, 1996, 93). Po njenem bi bilo treba
spremeniti strukture organizacije kot sistema namesto moških in žensk.
3.1.1 Prednosti žensk managerk
Med stiloma vodenja moških in žensk so določene razlike, tudi priznane. Ameriški
strokovnjaki so ugotovili, da ženske prednjačijo pri usmerjanju, usklajevanju, svetovanju,
urejanju, določanju dolžnosti in timskem delu (t. i. soft skills). Vse učinkovitejše pa postajajo
tudi pri pogajanju, odločanju, načrtovanju, organiziranju (t. i. hard skills), pri čemer so bili
uspešnejši moški (Mazi, 1998, 45).
Ženski vodje ustvarijo bolj demokratično in bolj prijazno delovno okolje, ki bolj prisluhne
potrebam zaposlenih; poleg tega poskrbijo za vzpostavljanje osebnih stikov s podrejenimi in
njihovo aktivno vključevanje v delovni proces, pobude za izboljšave in boljše vzdušje. Bolj so
za izmenjavo navodil in manj za hierarhijo, saj njihova moč izhaja iz osebnosti (Bolarič, 2012,
84).
Študije dokazujejo, da so ženske pri managerskem poslu zelo uspešne zaradi materinske
vloge, ki jo opravljajo. Vlogi sta si podobni in terjata podobne veščine in sposobnosti, med
drugim vodenje, usmerjanje, učenje, opazovanje, organiziranje, reševanje konfliktov.
Omenjene sposobnosti lahko ženska prenese in uporablja na poslovnem področju (Kanjuo
Mrčela, 1996, 88).
3.1.2 Karierna pot ženske v primerjavi z moško
Ženske na karierni poti v primerjavi z moškimi naletijo na številne ovire; razloge avtorji
pojasnjujejo različno. Glavni razlog je spol (spolno stereotipiziranje, spolno usmerjene vloge,
organizacijska kultura); družbene norme in vrednote namreč ženske potiskajo v zasebno
sfero, moške pa na vodilne položaje (Dajčman in Horvat, 2012, 18).
Slika 34 prikazuje rezultate raziskav o poklicnih izkušnjah managerk.
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Slika 34: Rezultati raziskav o poklicnih izkušnjah managerk
Napredovanje
• počasnejše napredovanje žensk po managerski hierarhiji v primerjavi z moškimi
Ovire za poklicno napredovanje
• ženske se v karieri srečujejo z ovirami (stekleni strop), s katerimi se moški sploh
ne
Osebni dohodek
• dohodki žensk so nižji v primerjavi z dohodki moških; razlika ni le na začetku
kariere, ampak skozi celotno kariero (80 % plače v primerjavi z moškimi)
Zakonski stan
• managerke se redkeje poročijo, poroka je zanje obremenilni dejavnik; poroka za
managerje predstavlja prednost
Gospodinjstvo in skrb za otroka
• gospodinjska dela in skrb za otroke vzamejo ženskam več časa kot moškim
Pritiski

• večji pritiski na ženske kot na moške
Učinkovitost in izvedba
• učinkovitost in končna izvedba sta pri obeh spolih podobni
Mentorstvo
• moški si raje izberejo podobne ljudi, zato manjka mentorjev za ženske
Vir: Linehan (2001, 98).

V nadaljevanju predstavljamo ovire v poslovnem svetu žensk.
Stekleni strop
Med ovirami v poslovnem svetu ženske omenimo stekleni strop, nevidno oviro iz stereotipov
in predsodkov, ki ženskam omejuje napredovanje na višja delovna mesta. Po mnenju Kanjuo
Mrčele (2000, 58) so stekleni stropovi na različnih ravneh v organizaciji in jih je težko podreti.
Stekleni strop (slika 35) opredeljuje točko, pri kateri ni objektivnih razlogov za
nenapredovanje žensk na najvišje položaje. Kompetentne in kvalificirane ženske vidijo skozi
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stekleni strop in se zavedajo, kaj so sposobne doseči, vendar jim nevidne ovire to preprečijo
(Wirth, 2001, 25).
Slika 35: Stekleni strop

Stekleni
strop

Podporno osebje
(ženska večina)

Vir: Mavrič (2008, 41).

Mentorstvo
Managerji na višjih položajih – mentorji managerke usmerjajo in vodijo na poklicni poti ter
jim pomagajo pri ustvarjanju ugleda. Delež managerk mentoric je nizek; ker se ne zavedajo
pomembnosti mentorja, ga niti ne iščejo. Poleg tega se bojijo očitkov o seksualnih vzgibih.
Na drugi strani mentorji zaradi večje sproščenosti pri poklicnem in osebnem odnosu z
moškimi raje izberejo moške varovance, kljub oceni o primernosti žensk varovank (Linehan,
2001, 70).
V Angliji poznajo mentorski program za višje managerke, potencialne članice in predsednice
uprav. Program FTSE 100 Cross-Company Mentoring Programme, ki je bil vpeljan leta 2003,
povezuje ambiciozne ženske na višjih položajih s predsedniki uprav in glavnimi izvršnimi
direktorji. Deluje po načelu mentoriranka – mentor, torej kot osebno mentorstvo, ki je hkrati
prilagojeno individualnim potrebam. Opravljajo pa tudi nalogo svetovanja, pri katerem
podjetjem svetujejo o tem, kako privabiti in obdržati ženske ter razvijati njihove potenciale.
Ker je program v Angliji uspešen, ga širijo še v Francijo, Nizozemsko, Belgijo, Novo Zelandijo,
Kanado, Turčijo, Avstralijo (Krkoč, 2012, 130).
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Simbolna vloga in pomanjkanje vzornic
Simbolna vloga v organizaciji je za managerke dodatna obremenitev. Zaradi večje
prepoznavnosti namreč poudarjajo napake in lastnosti spola, namesto njihovih sposobnosti,
zato se morajo še bolj truditi in dokazovati (Linehan, 2001, 127).
Vzornice na managerskih položajih dokazujejo, da se da napredovati, s tem pa spodbujajo
managerke na poklicni poti. Prav tako jim lahko pri tem svetujejo in jih vodijo (Linehan, 2001,
129).
Mreže poznanstev
Večina poslov in koristnih poznanstev se oblikuje med neformalnim mreženjem managerjev
zunaj delovnega časa, v klubih, med športom. Tovrstne mreže temeljijo na neformalnih
stikih, uslugah, povezovanju ljudi in prepričevanju in omogočajo doseganje organizacijskih in
lastnih ciljev (Dajčman in Horvat, 2012, 20).
Ženske so pogosto izključene iz formalnih in neformalnih sistemov organizacije, a ne zaradi
ženske narave, ki ne pozna in ne vidi obstoja teh, temveč zaradi dominacije moških v
sistemih (Kanjuo Mrčela, 1996, 75).
Spolno stereotipiziranje
Ženske se na poklicni poti srečujejo s številnimi stereotipi, zlasti ženske na vodilnih položajih.
Zaradi predsodka, da so manj sposobne, se morajo veliko bolj dokazovati v primerjavi z
moškimi kolegi. Pogosto jih podcenjujejo (Hodžić, 2013, 330).
Kariera, materinstvo, družina
Managerke imajo v primerjavi z managerji več obveznosti v družini, dokazuje stereotip o
naravni vlogi ženske, to pa predstavlja oviro za zaposlovanje na položaje, kar zahteva celega
človeka. Managerke morajo usklajevati kariero in družino ter nemalokrat izbirati med
obema. Za managerje je lažje, saj skrb za družino prepuščajo sopotnicam (Kanjuo Mrčela,
1996, 74).
Stereotipi o ženskah na managerskih položajih (Kanjuo Mrčela, 1996, 74-78):
 ženske so manj samozavestne kot moški (velja tudi za zelo samozavestne ženske,
t.i. statična diskriminacija (značilnosti veljajo za povprečje skupine), po kateri so
povprečne ženske manj samozavestne kot povprečni moški),
 ženske so emocionalno nestabilne (občutki vplivajo na poslovne odločitve, niso
sposobne prevzeti odgovornosti),
 omejenost geografske mobilnosti (ni pripravljena zamenjati delovnega mesta,
oddaljenega od kraja bivanja – problem za partnerja; težava službene poti zaradi
družine in gospodinjstva),
 neambicioznost (ženska razumljena kot neambiciozna),
 nerazumevanje poslovnega sveta (naravna vloga ženske in tekmovanje z moškimi,
ki bolje razumejo poslovni sistem),
 stereotip o managerkah (managerke možače, ker je vloga managerja stereotipno
moška; uspešne managerke imajo deficit feminilnosti),
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 stereotipi o spolu in managerjih (stereotipne lastnosti managerjev so stereotipna
lastnosti moških v primerjavi z ženskimi; boljši managerji moški oz. maskulini
managerji/managerke),
 podrejenost žensk (po prepričanju si moški in ženske za nadrejenega raje izberejo
moškega).
Poleg naštetih stereotipov so še drugi, ki izhajajo iz organizacije ali kulture, v kateri ženska
deluje. Z zavedanjem o stereotipih se ženska z njimi lažje sooči in jih premaga na poti do
uspeha (Hodžić, 2013, 331).
Zastopanost in položaj žensk na vodilnih mestih
V Sloveniji in večini evropskih držav sta zastopanost in položaj žensk na vodilnih pozicijah
nižja in slabša, kot bi morala biti. Izboljšanje položaja bi povečalo konkurenčnost,
produktivnost in učinkovitost podjetij, a bi družba in gospodarstvo morala spodbujati ženski
management ter se učiti iz primerov dobrih praks v poslovnem okolju, domačem in tujem
(Krkoč, 2012, 125).
Zaradi premajhne zastopanosti žensk na vseh ravneh odločanja v večini držav Evropske unije
je ena od prednostnih nalog načrta Evropske komisije za enakost med moškimi in ženskami
spodbujanje enake udeleženosti obeh spolov na vodilnih položajih.
Evropska komisija je podjetja pozvala k samoregulaciji obeh spolov v nadzornih svetih v
marcu 2011. Zaradi zanemarljivega napredka v enem letu je v novembru 2012 predlagala
uvedbo kvot za večje možnosti žensk v procesih izbire. Velika podjetja so se zavezala do leta
2020 zvišati delež žensk v upravnih odborih na štirideset odstotkov. Sprejeti bi morala tudi
dejstvo, da so ženske dobrodošle in lahko predstavljajo veliko konkurenčno prednost (Krkoč,
2012, 130).
Dober odziv je bil v Italiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Belgiji in na Portugalskem; tam so uvedli
kodeks ravnanja podjetij in povečali udeleženost žensk na vodstvenih položajih. V Franciji je
bilo leta 2008 7,6 odstotka žensk na vodilnih položajih, 2010. pa že 11,9 odstotka. Podjetja so
sprejela proaktivne ukrepe. Tudi v Italiji se je stanje izboljšalo, z 2,1 odstotka v letu 2008 na
3,9 v 2010.; v Španiji pa s 6,6 odstotka v 2008 na 11 odstotkov v letu 2010 (Krkoč, 2012,
131).
Vendar pa je na področje družbenega položaja žensk in moških ter stereotipov in predsodkov
težko posegati z zakonodajnimi akti. Zakoni niso dovolj, pomembni so ozaveščanje, zgledi,
izpostavljanje primerov dobre prakse in podobno (Svetec, 2015).
Dejstvo je, da prisotnost in vključitev žensk v vrh podjetja spodbuja uspešnost, prispeva k
učinkovitosti ter prinaša boljše ekonomske rezultate. Večja zastopanost žensk v upravah
lahko poveča donosnost podjetij in spodbudi trajnostno gospodarsko rast. Sprostiti je treba
potencial žensk in njihovo ustvarjalno energijo ter izkoristiti njihove vodstveni dar,
podjetniški duh, smisel za komunikacijo in kompromise, intuicijo, empatijo in dobro
ocenjevanje tveganj (Krkoč, 2012, 130).
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Podjetja bi si morala prizadevati za uravnoteženo zastopanost obeh spolov na vodilnih
položajih, saj je bilo že velikokrat dokazano, da ženske na vodilnih položajih probleme
rešujejo bolj celostno (Krkoč, 2012, 130).
Spremembe za izboljšanje in povečanje možnosti za uveljavitev žensk na položajih so
potrebne v zakonodaji, podjetjih in pri ženskah (Kanjuo Mrčela, 1996, 165).
Tabela 4 prikazuje predlagane spremembe za povečanje števila žensk na vodilnih položajih.
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Tabela 4: Spremembe, ki lahko vplivajo na povečanje števila žensk na vodilnih položajih
PODJETJA
ZAPOSLOVANJE

NAPREDOVANJA
NAČRTOVANJE KARIERE
DELOVNE RAZMERE

DOPUSTI
IZOBRAŽEVANJE
INFORMIRANJE
MENTORSKO DELO
ORGANIZACIJSKA KULTURA

ŽENSKE
IZOBRAŽEVANJE

NAČRTOVANJE KARIERE
PRAVILNO OPRAVLJANJE VLOGE
MANAGERKE

USKLAJEVANJE VLOG – ŽENSKE IN
MANAGERSKE

NEFORMALNI STIKI

na vseh ravneh enak delež moških in žensk
pozitivna diskriminacija
sodelovanje z univerzami za neposredno rekrutiranje žensk
spodbujanje žensk z managerskim potencialom
napredovanja na alternativne načine
enako plačevanje in nagrajevanje
fleksibilen delovni čas
alternativne možnosti razporejanja delovnega časa
delo od doma
alternativne ugodnosti za zaposlene (po potrebi)
skrb za otroke zaposlenih
starševski dopusti
programi napredovanja po dopustih
specialno izobraževanje managerk in žensk s temi potenciali
obveščanje žensk o možnostih napredovanja
seminarji za moške o ambicijah žensk
poudarjeno mentorsko delo z ženskami
spreminjanje stereotipov o ženskah
različne potrebe ljudi – kultura sprejemanja
ženske skupine v podjetjih – za krepitev samozavesti, samopredstavitev, skupine
pritiska
integracija programa enakih možnosti

področja, ki jih ženske manj obvladajo (tehnologija, finance)
vedenjske spretnosti – seminarji (javno nastopanje, samopromocija, krepitev
samozavesti, obvladovanje konfliktov)
delo z mentorji
cilji in strategije
jasna opredelitev
poudarjanje uspehov, sposobnosti
Ustrezna obnašanje in oblačenje
avtoriteta
primerna uporaba »ženskih prednosti«
poudarjanje feminilnih managerskih sposobnosti
previdna uporaba maskulinih managerskih sposobnosti
znotraj in zunaj podjetja
ženske skupine pritiska

ZAKONI
enake možnosti za zaposlovanje
enako plačevanje
porodniški in starševski dopusti
zdravstvena zaščita žensk in otrok

Vir: Kanju Mrčela (1996, 163-165).
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4 PREDSTAVITEV BANKE X
Banka je bila ustanovljena leta 1992. Kot srednje velika, samostojna, vseslovenska in
univerzalna banka je skoraj deset let sodelovala na slovenskem bančnem trgu. Poslovala je
uspešno in dosegla večino ambiciozno zastavljenih ciljev, saj je bila vrsto let najhitreje
rastoča slovenska banka in ves čas tudi visoko dobičkonosna (Interno gradivo banke X).
V letu 2002 je banka postala pomemben del ene največjih evropskih bančnih skupin. Z
uglednim lastnikom je skrbela za ohranitev identitete vseslovenske, univerzalne banke
(Letno poročilo 2014).
30. junija 2016 je bila na skupščini banke X zaključena prodaja banke, ki je prešla pod okrilje
nove družbe in se tudi preimenovala.
Banka X je v postopku združevanja z drugo slovensko banko po stanju na dan 30.6.2016.
Potrebni pravni koraki so v pripravi in bodo predvidoma izvedeni v novembru 2016. Za
omenjeno združevanje mora izdati dovoljenje tudi regulator tj. Banka Slovenije/Evropska
centralna banka (Medletno poročilo 2016).

4.1 Vizija, poslanstvo in vrednote banke X
Vizija
Odločeni so biti med prvimi, v razumevanju potreb njihovih strank. Združujejo lokalno
strokovno znanje in mednarodne izkušnje.
Poslanstvo





Prizadevanje za dolgoročno partnerstvo s strankami.
Zagotavlja celovito ponudbo bančnih storitev najvišje kakovosti.
Dosega trajnosten in nadpovprečen donos na kapital.
Svoje zaposlene spodbuja k podjetniškemu razmišljanju in samoiniciativnosti ter
spodbuja njihov osebnostni razvoj.

Vrednote
Splošne vrednote bančne skupine so:
 zadovoljstvo strank;
 oplemenitenje delniškega kapitala;
 spoštovanje temeljnih etičnih načel.
Uspeh banke temelji na uspešnem združevanju lokalnega strokovnega znanja in
mednarodnih izkušnjah. Visoko motivirani zaposleni v svojem delu uresničujejo vizijo banke
in poslanstvo, pri čemer pozorno prisluhnejo potrebam strank. S strokovnim odnosom
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zadovoljujejo želje strank, nudijo jim najsodobnejše rešitve in ustvarjajo produkte z visoko
dodano vrednostjo (Interno gradivo banke X).
Trudijo se odigrati vlogo dobre banke in s svojo ponudbo slediti posebnim pričakovanjem
njihovih strank. V poslovanju podpirajo prilagodljivost, obstoječa pravila in postopke pa
nenehno nadgrajujejo na podlagi inovacij in kakovostnih storitev za prebivalstvo in za
gospodarske družbe. Banka X na finančnem trgu nastopa s poslovno vizijo, ki svojim
strankam ponuja trajno partnerstvo za osebni in poslovni uspeh (Interno gradivo banke X).

4.2 Storitve in dejavnosti banke X
Oseben pristop in celovite finančne rešitve so ključ do uspešnih storitev, ki jih banka opravlja
za svoje stranke.
 Za prebivalstvo: kratkoročni in dolgoročni krediti, kratkoročni in dolgoročni
depoziti v domači in tujih valutah, transakcijski računi, mednarodni plačilni promet,
direktne bremenitve SEPA, elektronsko bančništvo, varčevalni računi in varčevalne
knjižice, rentno varčevanje, debetne kartice Activa Maestro, klasična in zlata
plačilna kartica Activa Mastercard, kreditna kartica Activa Mastercard, trženje
vzajemnih skladov. Dodatno ponudbo predstavljajo življenjska in premoženjska
zavarovanja in zavarovanja preostanka dolga kredita.
 Za gospodarske družbe: računi v domači in tujih valutah, elektronsko bančništvo, eračuni, domači, čezmejni in mednarodni plačilni promet, direktne obremenitve
SEPA, množična kreditna plačila SEPA, krediti (kratkoročni in dolgoročni), poslovne
kartice Activa Mastercard in Activa Maestro, garancije, dokumentarni posli, odkupi
terjatev, depoziti, varčevalni računi in produkti za centralizirano upravljanje
sredstev na poslovnih računih doma in v tujini.
 Investicijsko bančništvo in zakladništvo: borzno posredovanje na domačih in tujih
trgih, storitve skrbništva za vrednostne papirje, svetovanje pri združitvah in
prevzemih, investicijsko svetovanje, trženje skladov različnih družb za upravljanje,
prodaja zakladniških produktov.

4.3 Poslovna mreža v Sloveniji
Banka X ima v Sloveniji 9 poslovnih enot s pravnimi osebami in 12 poslovalnic za poslovanje s
prebivalstvom. Klasične načine poslovanja s svojimi strankami pa banka nadgrajuje z
elektronskim bančništvom in drugimi sodobnimi potmi. Poslovno mrežo banke X prikazuje
slika 36.
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Slika 36: Poslovna mreža banke X v Sloveniji

Vir: Interni vir banke X.

4.4 Organiziranost banke X
Organiziranost banke X temelji na funkcijski in procesni delitvi dela. Pri postavitvi
organizacijske strukture so upoštevana splošna načela:





racionalnost poslovanja,
povezanost organizacijske strukture in opredeljenih procesov,
fleksibilnost obstoječe delitve dela in preprečitve togosti v razporejanju delavcev,
sprotno usklajevanje z uvajanjem novosti v poslovanje.

Strukturo organizacijskih enot banke sestavljajo štiri različne organizacijske enote:
 uprava banke, ki je najvišja organizacijska enota in združuje vse poslovne funkcije
bančne dejavnosti;
 področje, ki je osnovna organizacijska enota funkcijske delitve dela; področje je lahko
enovito ali razdeljeno na več manjših organizacijskih enot (sekcij, poslovnih enot);
vodi ga direktor področja;
 štabna služba je neodvisna organizacijska enota, ki neposredno poroča članu uprave;
 sekcija, ki je manjša organizacijska enota, funkcijske delitve dela in poslovna enota,
namenjena teritorialni pokritosti prodajne funkcije; sekcijo praviloma lahko vodi
vodja sekcije, poslovno enoto praviloma vodi vodja poslovne enote;
 poslovalnica je organizacijska enota, namenjena teritorialni pokritosti prodajne
funkcije.
Procesi dela so organizirani tako, da zagotavljajo nenehno izboljševanje delovnih postopkov
in s tem čim popolnejšo izrabo delovnih zmogljivosti ljudi, doseganje poslovnih in
organizacijskih ciljev z namenom ustvarjanja varnih in zdravih pogojev za delo ter doseganje
najboljših poslovnih rezultatov banke.
Organizacijsko strukturo banke X prikazuje slika 37.
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Slika 37: Organizacijska struktura banke X

Član uprave

Predsednik uprave

RBI/HR Advisor

Področje
notranje revizije

Sekcija poslovanja z
velikimi komitenti

Področje
prodaje

Področje
zaklad. in
investic. banč.

PE Maribor

Sekcija posl. s preb.
in premium
bančništva

PE Koper in Nova
Gorica

Področje centralnih
operacij
Sekcija podpore kred.
poslovanja in
administracije

Sekcija
investicijskega
bančništva

PE Ljubljana

Sekcija posl. z
malimi, sred. In
mikro komitenti

Sekcija upravljanja
produktov

Področje prava,
HR, skladnosti in
sekretariat

Sekcija plačilnega
prometa in operative
globalnih financ

Sekcija
zakladništva

Področje organizacije
in IT-retained
organizacije

Sekcija org. proces.
projekt. man. in IT
retained org.

Sekcija centralne
nabave in operative
Sekcija skrbništva
in korespon.
bančništva
Sekcija upravljanja s
kreditnimi tveganji
Področje upravljanja
s tveganji

PE Celje

Sekcija izterjave
PE Novo mesto

PE Murska Sobota

Področje uprav.
problematičnih naložb

PE Kranj
Kontroling

PE Šoštanj
Računovodstvo

Kontroling tveganj

Vir: Interno gradivo banke X.
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Banka X je družba, zavezana jasni viziji in zavedajoča se svojega poslanstva. Vrednote banke
se odražajo v vsem njenem ravnanju in delu:
 osredotočena je na svoje stranke, prožno in hitro se odziva na njihove potrebe in
tako zagotavlja odličnost nudenih finančnih uslug, v skladu z najvišjimi standardi;
 njihovim delničarjem zagotavlja kontinuirano rast vrednosti vloženega kapitala;
 vse to počne z visoko stopnjo etike pri vsem njihovem vedenju in delu.
Udejanjanje tovrstnih vrednot pa je seveda mogoče doseči samo z visoko stopnjo
profesionalnosti, motiviranosti in predanosti svojih zaposlenih. Zato daje banka velik
poudarek rasti in razvoju zaposlenih in si prizadeva ustvariti odprto in pozitivno delovno
okolje, za katerega verjame, da je ključ za doseganje ciljev in dobrih poslovnih rezultatov.
V banki X morajo vodje skrbeti za spodbudno delovno okolje, saj se zavedajo, da je takšno
okolje temelj zadovoljnih sodelavcev in dobrih rezultatov, ki jih bodo ti dosegali. Vodja se
zaveda, da je sam s svojim nastopom in delovanjem prvi vzgled svojim sodelavcem, ki mu
bodo kot vodji sledili in zaupali.
V banki X se zavedajo, da so dosežki tima lahko bistveno višji kot seštevek dosežkov vsakega
posameznika. Kot vodje so odgovorni za delovanje tima in s svojim ravnanjem morajo
spodbujati timsko delo na naslednji način:
 do sodelavcev imajo spoštljiv osebni odnos, vsakega posameznika obravnavajo
individualno in v vsakem posamezniku zaznavajo njegove prednosti in odlike;
 sodelavcem izkazujejo razumevanje do njihovega morebitnega drugačnega
razmišljanja in delovanja;
 zaupajo v njihovo delovno sposobnost in strokovnost, da bodo svoje delo opravili
po svojih najboljših močeh;
 sodelavce spodbujajo, da bodo lažje dosegali in presegali zastavljene delovne cilje;
 sodelavcem dajejo povratne informacije, jim izrekajo pohvalo in kritiko njihovega
dela in ravnanja v delovnem procesu in so jim po potrebi coach, pri čemer ravnajo
tako, da varujejo integriteto sodelavca;
 odpravljajo nepravilnosti in konflikte v delovnem okolju v okviru danih pristojnosti;
 probleme rešujejo sproti in brez čustvene napetosti;
 sodelavcem prenašajo informacije ter jih informirajo in obveščajo o novostih in
spremembah na delovnem mestu.
V banki X se na eni strani osredotočajo na stranke in delničarje, pri čemer dosledno
upoštevajo etična načela, managerska vrednota na drugi strani pa je usmerjena k
zaposlenim: vodijo in motivirajo jih tako, da jim omogočajo stalen razvoj in jih pooblaščajo za
vedno samostojnejše in zahtevnejše delo. Zaposlene vseskozi spodbujajo k podjetniškemu
načinu razmišljanja in samoiniciativnosti. Nepogrešljivi so strokovni standardi, spremenljivost
in etične vrednote. Negujejo lojalnost, zadovoljstvo in poklicni razvoj zaposlenih, timsko delo
razumejo kot osnovo za uspešno sodelovanje. Da lahko udejanjajo navedeno, vseskozi
vlagajo v strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih in jim zagotavljajo enake možnosti glede
njihove sposobnosti in njihovo uspešnost.
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5 PROUČEVANJE IN UGOTAVLJANJE MOREBITNIH RAZLIK MED
MOŠKIM IN ŽENSKIM STILOM VODENJA IN NJIHOV VPLIV NA
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA PRIMERU BANKE X
5.1 Opredelitev raziskave
Vsi smo že slišali za teorije, stereotipe in špekulacije, kako se ženski in moški način vodenja
razlikujeta. Vendar kateri način je boljši? To smo skušali ugotoviti z raziskavo, izvedeno v
banki X. Želeli smo ugotoviti, ali je stil žensk vodij zaradi posebnih značilnosti drugačen kot
vodstveni stil moških in kateri stil povezuje večjo motivacijo in uspešnost zaposlenih. Prav
tako smo podali predloge za ustreznejši način vodenja in zadovoljstvo zaposlenih.

5.2 Cilji raziskave
Cilji empirične raziskave so bili:
 predstaviti izbrano banko X;
 izvesti raziskavo, ki je temeljila na analizi ugotovitev ankete, ki smo jo izvedli med
zaposlenimi v banki X iz različnih oddelkov;
 poskušati ugotoviti razlike med moškimi in ženskami na vodilnih položajih ter njihov
vpliv na zadovoljstvo zaposlenih;
 spoznati posebnosti v slogu ženskega in moškega vodenja;
 podati predloge na področju vodenja in zadovoljstva zaposlenih.

5.3 Hipoteze raziskave
Osnovne hipoteze, ki smo jih z raziskavo na koncu ovrgli ali potrdili, so bile:

H1 - V banki x so vodje ženskega spola bolj usmerjene k odnosom z ljudmi,
kot k delvonim ciljem.
H2 - V banki x se mora ženska za uspeh bolj potruditi in dokazati kot
moški.
H3 - Osebnostne lastnosti dobrega vodje se v očeh podrejenih ne
razlikujejo glede na stereotipe o razlikah med spoloma.

H4 - Splošno zadovoljstvo zaposlenih je neodvisno od razlik med moškim in
ženskm stilom vodenja.
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5.4 Omejitve raziskave
Omejitve raziskave magistrskega dela:
 osredotočili smo se na banko X;
 anketo smo razdelili zaposlenim izbrane banke X;
 v raziskavo smo poskušali vključiti vse zaposlene banke X (razen top
managementa);
 zaposleni niso vedno pripravljati odkrito odgovarjati na vprašanja, kljub temu, da je
anketa anonimna.

5.5 Potek raziskave
Raziskavo smo izvedli po naslednjih korakih:

Iskanje obstoječe
literature

opredelitev
raziskovalnega
problema

oblikovanje načrta
raziskave

izbira vzorca

oblikovanje predloga
raziskave

pisanje teoretičnega
dela

zbiranje informacij
oz. podatkov za
empirični del naloge

izdelava
strukturirarnega
anketnega
vprašalnika

obdelava podatkov s
pomočjo programa
Microsoft Excel

izdelava poročila o
raziskavi.

5.6 Metode dela
Podatke smo zbirali z elektronsko anketo. Anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz vprašanj in
trditev, smo dali zaposlenim banke X (izključen je bil top management). Anketirani so
ocenjevali parametre, nanašajoče se na razlike med moškim in ženskim načinom vodenja ter
zadovoljstvo zaposlenih. Po numerični lestvici od 1 do 5 so označili trditve, ki so jim
ustrezale. Zbrane podatke smo nato obdelali s programom Microsoft Excel ter jih prikazali z
grafi in tabelami.
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5.7 Rezultati in analiza rezultatov raziskave moškega in ženskega načina
vodenja
Empirično analizo smo zasnovali na osnovi raziskave, ki smo jo izvedli v mesecu decembru
leta 2015. Osnova je bila anketa, sestavljena iz 11 vprašanj, ki so bila razdeljena na splošni
del (spol, starost, stopnja izobrazbe, vrsta zaposlitve) in trditve, ki so se nanašale na moški
oziroma ženski način vodenja v banki X, pri čemer so anketirani lahko izbrali ustrezno
številko od 1 do 5 pri posamezni trditvi.
Anketa je bila izvedena preko spletnega vprašalnika, dostopnega na spletnem portalu
www.1ka.si, objavljenega med 14. in 18. 12 .2015. Poslana je bila vsem 223 zaposlenim
banke X (razen top managementa oz. uprave) na njihov službeni elektronski naslov. Večina
zaposlenih je z veseljem odgovorila na vprašalnik.
Na dan 14. 12. 2015 je bilo v banki X 223 zaposlenih, 142 žensk (63,68 %) in 81 moških (36,32
%). Od teh smo prejeli 193 izpolnjenih vprašalnikov, saj je bilo kar nekaj zaposlenih odsotnih
z delovnega mesta zaradi dopusta, bolniške, porodniške ipd.
Vzorec, na katerem je bil izveden vprašalnik, je predstavljen v tabeli 5.
Tabela 5: V raziskavo vključene značilnosti vzorca

Kategorija
spol
starost

stopnja izobrazbe

čas zaposlitve

moški
ženski
manj kot 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
več kot 60 let
srednješolska
višješolska
visokošolska
univerzitetna
magisterij znanosti
manj kot 1 leto
1 do 2 leti
2 do 5 let
5 do 10 let
več kot 10 let

Število

% pri raziskavi

67
126
0
8
146
29
9
1
76
28
65
21
3
3
9
25
45
111

34,72
65,28
0
4,14
75,65
15,03
4,66
0,52
39,38
14,51
33,68
10,88
1,55
1,55
4,66
12,95
23,32
57,52
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Slika 38: Grafični prikaz anketirancev glede na spol

70,00%
60,00%
50,00%
65,28%

40,00%
30,00%

34,72%

20,00%
10,00%
0,00%

moški

ženska
moški

ženska

Komentar (slika 38): Prevladuje ženski spol, 126 oziroma 65,28 % anketiranih je žensk in 34,72 %
anketiranih je moških.

Slika 39: Grafični prikaz anketirancev glede na starost

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
starost

20-29 let

30-39 let

40-49 let

50-59 let

4,14%

75,65%

15,03%

4,66%

več kot
60 let
0,52%

Komentar (slika 39): Starostna skupina anketiranih je dokaj nizka, saj je kar 75,65 % vseh
anketiranih mlajših od 40 let, kar kaže dinamičnost banke in to, da je med zaposlenimi veliko
mladih staršev.
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Slika 40: Grafični prikaz anketirancev glede na izobrazbo
39,38%
33,68%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

14,51%

10,88%
1,55%

izobrazba

Komentar (slika 40): Iz grafa je razvidno, da je med anketiranimi največ oseb s srednješolsko
izobrazbo, tesno za njimi so anketirani z visokošolsko izobrazbo, sledijo jim anketiranci z
višješolsko izobrazbo in nato tisti z univerzitetno izobrazbo. So pa tudi trije, ki imajo
znanstveni magisterij. Rečemo lahko, da je v banki X v povprečju dokaj izobražen kader, kar
je po eni strani pričakovano glede na to, da gre za mlajšo populacijo.
Slika 41: Grafični prikaz anketiranih glede na čas zaposlitve
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

čas zaposlitve

manj
kot 1
leto
1,55%

1 do 2
leti

2 do 5
let

5 do 10
let

več kot
10 let

4,66%

12,95%

23,32%

57,52%

Komentar (slika 41): Da se je v banki X v zadnjih letih zaposlovanje močno zmanjšalo, so
potrdili tudi rezultati. Več kot polovica vseh anketirancev je v banki X zaposlena več kot 10
let, sledijo jim zaposleni z delovno dobo 5 do 10 let, 12,95 % je tistih s stažem 2 do 5 let,
sledijo zaposleni, ki so zaposleni 1 do 2 leti. Najmanj je takšnih, ki so pri banki zaposleni manj
kot eno leto.
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a) Primerjava položaja žensk in moških v banki X
Pri prvem vprašanju smo anketirance spraševali po spolu njihovega neposredno
nadrejenega.
Tabela 6: Spol neposredno nadrejenega
Kategorija
spol neposredno
nadrejenega

Število

% pri raziskavi

moški

105

54,40

ženska

88

45,60

Slika 42: Grafični prikaz zaposlenih glede na spol njihovega neposredno nadrejenega
SPOL NEPOSREDNO NADREJENEGA VODJE

45,60%

moj neposredno nadrejeni
je ženska

54,40%

moj neposredno nadrejeni
je moški

Komentar (slika 42): V banki X je 54,40 % zaposlenih, pri katerih je njihov neposredno
nadrejeni moški, in 45,60 % zaposlenih, ki jim je neposredno nadrejena ženska.
To nam je omogočilo nadaljnje analiziranje podatkov, pri čemer smo anketirance razdelili v
dve skupini, na tiste, ki so vodeni s strani moških, in tiste, ki so vodeni s strani žensk.
Pri drugem vprašanju smo želeli ugotoviti, kakšen stil vodenja uporablja vodja v očeh
podrejenih in ali je ta bolj usmerjen k odnosom z ljudmi ali k delovnim ciljem. Stile vodenja
smo proučevali z vprašalnikom W. J. Reddina. Ta razlikuje štiri tipe stilov vodenja. Več o tem
smo zapisali na strani 14, medtem ko jih tukaj povzemamo le na kratko.
 Zadržani stil vodenja – značilna je nizka usmerjenost k odnosom in k nalogam
(nekomunikativen, konservativen, drži se pravil in postopkov). Primeren pri vodenju
opravil, ki so standardizirana.
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 Socialno usmerjeni ali zavzeti stil vodenja – se močno usmerja k odnosom med
zaposlenimi (odprtost in komunikacija s sodelavci, blaženje sporov in spodbujanje k
dajanju predlogov). Uspešen je pri visoko motiviranih delavcih.
 Prizadevni stil vodenja je usmerjen k ciljem – značilni sta visoka usmerjenost k
nalogam in nizka k odnosom (avtoritativni vodja sodelavce ocenjuje po rezultatih).
Primeren je za nizko motivirane delavce.
 Združevalni stil se usmerja k sodelovanju – značilna je usmerjenost v prihodnost
(močna naklonjenost timskemu delu, enačenje z zaposlenimi, zaposlene ocenjuje
po njihovi pripadnosti za sodelovanje v timskem delu). Učinkuje pri delavcih, ki
čutijo visoko pripadnost organizaciji. Najbolj primeren je pri kreativnih nalogah,
nekoliko slabši pa pri rutinskih opravilih.
Zaposleni so neposredno nadrejenega ocenjevali s pomočjo 20 trditev, pri čemer so
vrednosti 1 do 5 razdelili glede na trditve, ki za nadrejenega držijo oziroma ne držijo.






1, če trditev sploh ne drži;
2, če trditev večinoma ne drži;
3, če trditev delno drži;
4, če trditev v veliki meri drži;
5, če trditev popolnoma drži.

Trditve smo navedli mešano, da anketirani ni mogel vedeti, kateremu slogu pripadajo. Na
podlagi Reddinovega vprašalnika (slika 43) so razdeljene po slogih vodenja v štiri skupine, za
vsakega pet trditev. Vrsto stila vodenja po mnenju podrejenih nam da najvišje povprečje
ocen trditev.
Slika 43: Reddinov vprašalnik
REDDINOV VPRAŠALNIK
ZADRŽANI STIL
VODENJA

SOCIALNO
USMERJENI STIL
VODENJA

K DELOVNIM CILJEM
USMERJENI STIL
VODENJA

K SODELOVANJU
USMERJENI STIL
VODENJA

trditve:

trditve:

trditve:

trditve:

2, 6, 10, 14, 18

1, 5, 9, 13, 17

4, 8, 12, 16, 20

3, 7, 11, 15, 19

V nadaljevanju bomo najprej predstavili rezultate po posameznih sklopih vprašanj, ki so bili
namenjeni raziskovanju stila vodenja.
Tabela 7 prikazuje sklop trditev v zvezi z zadržanim slogom vodenja.
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Tabela 7: Značilnosti zadržanega stila vodenja

OPIS STILA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

2,63

2,69

2,94

2,83

2,77

2,68

3,39

3,15

3,31

3,34

3,01

2,94

Ker je reševanje konfliktov
neprijetno, se mu naš vodja
izogiba.
Vodja strogo ločuje pristojnosti
nadrejenih in podrejenih.
Vodja
ne
spodbuja
naše
iniciativnosti.
Pri izvajanju nalog se vodja
dosledno
drži
standardnih
postopkov.
Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja
močnejši nadzor in zaostruje našo
osebno odgovornost.
ZADRŽANI STIL VODENJA

Slika 44: Grafični prikaz značilnosti zadržanega stila vodenja
ZADRŽANI STIL VODENJA
moj neposredno nadrejeni je moški

moj neposredno nadrejeni je ženska

Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja
močnejši nadzor in zaostruje našo osebno
odgovornost.

3,34
3,31

Pri izvajanju nalog se vodja dosledno drži
standardnih postopkov.

3,15
3,39
2,68
2,77

Vodja ne spodbuja naše iniciativnosti.

2,83
2,94

Vodja strogo ločuje pristojnosti
nadrejenih in podrejenih.

2,69
2,63

Ker je reševanje konfliktov neprijetno, se
mu naš vodja izogiba.

S slike 44 je razvidno, da kadar gre za značilnosti zadržanega stila vodenja, so zaposleni, ne
glede na spol njihovega neposredno nadrejenega, zelo podobnega mnenja. Zadržani stil
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vodenja se nekoliko bolj odraža pri vodjih ženskega spola, povprečna vrednost znaša 3,01
točke, medtem ko je pri vodjih moškega spola ta vrednost nekoliko manjša in znaša 2,94
točke. Najvišji razkorak je ugotovljen pri trditvi »pri izvajanju nalog se vodja dosledno drži
standardnih postopkov«, vodji ženskega spola so anketiranci dodelili 3,39 točke, medtem ko
so vodji moškega spola pripisali nekoliko manj 3,15 točke. Reševanju konfliktov se bolj
izogiba vodja moškega spola, zaposleni so jim v povprečju dodelili 2,69 točke, vodji ženskega
spola pa manj, 2,63 točke. Zaposleni so pri vodji ženskega spola opazili, da nekoliko bolj loči
pristojnosti nadrejenih in podrejenih, ocenili so jih s 2,94 točke, vodje moškega spola pa s
2,83 točke. Da vodja ne spodbuja iniciativnosti, so zaposleni vodjo moškega spola ocenili s
2,68 točke, vodjo ženskega spola pa s 2,77 točke. V primeru nepravilnosti močnejši nadzor
po mnenju anketirancev, uvaja vodja moškega spola, tej trditev so zaposleni pripisali 3,34
točke, vodji ženskega spola pa nekoliko manj, 3,31 točke.
Tabela 8: Značilnosti zavzetega stila vodenja

OPIS STILA
Vodja se veliko pogovarja z menoj in
s sodelavci, saj nas tako bolje spozna
in razume.
Vodja meni, da tehnologija in pravila
niso najpomembnejši dejavniki za
uspešno delo.
V odnosu vodij do nas sodelavcev
prevladujejo medsebojno zaupanje,
vzajemna pomoč in komunikacija.
Vodja med nami sodelavci vzdržuje
kolegialne odnose.
Vodja je vedno prijazen in
prizanesljiv.
ZAVZETI, SOCIALNO USMERJENI
STIL VODENJA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

4,16

3,47

4,14

3,54

4,00

3,26

3,92

3,40

3,73

3,41

3,99

3,42
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Slika 45: Grafični prikaz značilnosti zavzetega stila vodenja
ZAVZETI STIL VODENJA
moj neposredno nadrejeni je moški

moj neposredno nadrejeni je ženska

3,41
3,73

Vodja je vedno prijazen in prizanesljiv.

Vodja med nami sodelavci vzdržuje
kolegialne odnose.

3,4

V odnosu vodij do nas sodelavcev
prevladujejo medsebojno zaupanje,
vzajemna pomoč in komunikacija.

3,26

3,92

4

Vodja meni, da tehnologija in pravila niso
najpomembnejši dejavniki za uspešno
delo.

3,54

Vodja se veliko pogovarja z menoj in s
sodelavci, saj nas tako bolje spozna in
razume.

3,47

4,14

4,16

S slike 45 je razvidno, da se značilnosti zavzetega stila vodenja veliko bolj kažejo pri vodjih
ženskega spola kakor pri vodjih moškega spola. Gre za tipične lastnosti, ki jih pripisujejo
ženskam. Anketiranci, ki spadajo pod vodstvo ženske, so najvišje ocenili strinjanje s trditvijo
»da se vodja veliko pogovarja z zaposlenimi in jih tako bolje spozna ter razume«, dodelili so ji
kar 4,16 točke, medtem ko so zaposleni vodjem moškega spola dodelili samo 3,47 točke.
Velika razlika se kaže tudi v odnosu vodij do sodelavcev, pri čemer prevladujeta medsebojno
zaupanje in vzajemna pomoč. Po mnenju anketirancev se ta bolj odraža pri vodjih ženskega
spola kakor pri vodjih moškega spola. Razlika med povprečnima rezultatoma znaša kar 0,74
točke. Zaposleni, ki spadajo pod vodstvo ženske, opazijo razlike tudi v tem, da so vodje
ženskega spola nekoliko bolj prijazni in da se med sodelavci bolj trudijo vzdrževati kolegialne
odnose, medtem ko zaposleni, pod vodstvom moškega tega ne občutijo v tolikšni meri.
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Tabela 9: Značilnosti prizadevnega stila vodenja

OPIS STILA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

3,75

3,83

3,83

4,31

3,78

3,86

4,03

3,90

3,63

3,95

3,80

3,97

Vodja meni, da prijateljski delovni
odnosi niso nujno potrebni za
dobre delovne rezultate.
Vodja je prepričan, da je
pomembnejša materialna kot
nematerialna stimulacija.
Vodja se odločno zavzema za
dosledno izpeljavo nalog in
doseganje ciljev.
Vodja jasno izraža svoja stališča in
od nas sodelavcev zahteva, da jih
dosledno upoštevamo.
Vodji je bistveno doseči dobre
delovne rezultate, včasih celo ne
glede na uporabljena sredstva.
PRIZADEVNI STIL VODENJA

Slika 46: Grafični prikaz prizadevnega stila vodenja
PRIZADEVNI STIL VODENJA
moj neposredno nadrejeni je moški

moj neposredno nadrejeni je ženska

Vodji je bistveno doseči dobre delovne
rezultate, včasih celo ne glede na
uporabljena sredstva.

3,95
3,63

Vodja jasno izraža svoja stališča in od nas
sodelavcev zahteva, da jih dosledno
upoštevamo.

3,9

Vodja se odločno zavzema za dosledno
izpeljavo nalog in doseganje ciljev.

3,86
3,78

4,03

4,31

Vodja je prepričan, da je pomembnejša
materialna kot nematerialna stimulacija.

3,83

Vodja meni, da prijateljski delovni odnosi
niso nujno potrebni za dobre delovne
rezultate.

3,83
3,75
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Značilnosti prizadevnega stila vodenja (slika 46) se po mnenju anketirancev nekoliko bolj
kažejo pri vodjih moškega spola kakor pri vodjih ženskega spola, kar je pričakovano.
Prizadevni stil vodenja označujejo predvsem lastnosti, ki jih pogosteje pripišemo moškim.
Razlike med povprečnimi rezultati, ločene glede na spol neposredno nadrejenih, niso velike,
največji razkorak je pri trditvi »vodja je prepričan, da je pomembnejša materialna kot
nematerialna stimulacija«. Zaposleni, ki spadajo pod moško vodstvo, so to trditev pri svojem
vodji ocenili s kar 4,31 točke, medtem ko so zaposleni, katerih neposredno nadrejena je
ženska, tej trditvi dodelili v povprečju 3,83 točke. Rezultati kažejo, da se zaposleni ne glede
na spol nadrejenih v veliki meri strinjajo s trditvama » vodja meni, da prijateljski delovni
odnosi niso nujno potrebni za dobre delovne rezultate« in »vodja se odločno zavzema za
dosledno izpeljavo nalog in doseganje ciljev«. V obeh primerih razlike skoraj ni oziroma znaša
0,08 točke.
Tabela 10: Značilnosti združevalnega stila vodenja

OPIS STILA
O nastalih problemih in o rešitvah
se vodja nenehno pogovarja z
nami.
Vodja se trudi, da se rutinsko delo
čim bolj avtomatizira in
poenostavi.
Pri izvajanju kompleksnih nalog
vodja spodbuja timsko delo.
Vodja delovne aktivnosti skrbno
organizira in nadzira.
Vodja spodbuja iniciativo in
inovativnost pri izvajanju nalog.
ZDRUŽEVALNI STIL VODENJA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČJE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

4,10

3,96

4,17

4,29

4,11

4,12

4,09

4,14

3,87

3,98

4,06

4,10

79

Slika 47: Grafični prikaz značilnosti združevalnega stila vodenja
ZDRUŽEVALNI STIL VODENJA
moj neposredno nadrejeni je moški

moj neposredno nadrejeni je ženska

3,98

Vodja spodbuja iniciativo in inovativnost
pri izvajanju nalog.

3,87
4,14
4,09

Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira
in nadzira.

4,12
4,11

Pri izvajanju kompleksnih nalog vodja
spodbuja timsko delo.

4,29

Vodja se trudi, da se rutinsko delo čim bolj
avtomatizira in poenostavi.

4,17
3,96

O nastalih problemih in o rešitvah se vodja
nenehno pogovarja z nami.

4,1

S slike 47 je razvidno, da se zaposleni ne glede na spol njihovega neposredno nadrejenega v
največji meri strinjajo s trditvami, ki opredeljujejo združevalni stil vodenja. Da se vodja o
nastalih problemih in rešitvah nenehno pogovarja s svojimi zaposlenimi, so anketiranci
dodelili nekoliko višje ocene vodji ženskega spola, njihova ocena znaša 4,10 točke, medtem
ko so anketiranci, ki spadajo pod vodstvo moškega vodje, to trditev v povprečju ocenili s 3,96
točk. Anketiranci menijo, da se vodja moškega spola bolj trudi, da se rutinsko delo
avtomatizira in poenostavi, v povprečju so jim dodelili kar 4,29 točke, medtem ko so
anketiranci vodjo ženskega spola ocenili s 4,17 točke. Razlike pri izvajanju kompleksnih nalog
in spodbujanju timskega dela med moškimi in ženskimi vodji po mnenju anketirancev
skorajda ni. Majhno odstopanje je mogoče zaslediti pri organiziranju in nadziranju delovne
skupine, višje ocene so anketiranci dodelili vodji moškega spola, v povprečju 4,14 točke, vodji
ženskega spola pa 4,09 točke. Večjo spodbudo iniciativnosti pri izvajanju nalog opazijo
zaposleni pri vodji moškega spola, to trditev so ocenili s 3,98 točke, medtem ko so vodji
ženskega spola dodelili nekoliko manj, 3,87 točke.
Ob koncu raziskovanja stila vodenja so bili na podlagi zbirne tabele za Reddinov vprašalnik
prikazani še skupni rezultati za obravnavane stile vodenja (tabela 11).
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Tabela 11: Stili vodenja po mnenju anketirancev

STIL VODENJA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČJE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

3,01
3,99
3,80
4,06

2,94
3,42
3,97
4,10

zadržani
zavzeti
prizadevni
združevalni

Slika 48: Povprečne vrednosti stilov vodenja po mnenju anketirancev

5,00
4,00

2,94

3,99

4,10

3,97

3,42

4,06

3,80

3,01

3,00
2,00
1,00
0,00
Zadržani

Zavzeti

Prizadevni

Združevalni

MOJ NEPOSREDNO NADREJENI JE ŽENSKA
MOJ NEPOSREDNO NADREJENI JE MOŠKI

S slike 48 lahko razberemo, da se zaposleni, pri katerih je njihov vodja ženska, najpogosteje
strinjajo s trditvami, ki opredeljujejo združevalni stil vodenja. Najvišje ocene so
združevalnemu stilu vodenja dodelili tudi zaposleni, ki spadajo pod vodstvo moškega. Pri
anketirancih, ki spadajo pod vodstvo ženske, je na drugem mestu zavzeti stil vodenja, sledi
mu prizadevni in na koncu še zadržani stil vodenja. Pri anketirancih, ki spadajo pod vodstvo
moškega vodje, je vrstni red nekoliko drugačen, združevalnemu stilu vodenja sledi
prizadevni, temu zavzeti in na koncu prav tako zadržani stil vodenja. Manjšo razliko med
prizadevnim in strnjenim stilom vodenja lahko pripisujemo temu, da zaposleni različno vidijo
reakcije svojega vodje v določeni situaciji. Iz rezultatov lahko razberemo, da večina
zaposlenih vidi vodjo kot organiziranega in avtoritativnega človeka, ki zelo ceni in podpira
timsko delo.
V tretjem vprašanju smo zaposlene spraševali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami, ki
kažejo na položaj žensk v primerjavi z moškimi v banki X. Želeli smo ugotoviti, kaj o tem
menijo vprašane anketiranke in kaj anketiranci. Stališča so lahko ocenjevali na lestvici od 1
do 5.
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Tabela 12: Mnenja anketirancev, da lahko ženske v banki X napredujejo enako hitro kot
moški
V naši banki lahko
ženska napreduje
enako hitro kot
moški.
1 sploh se ne
strinjam
2 delno se ne
strinjam
3 delno se strinjam
4 v veliki meri se
strinjam
5 popolnoma se
strinjam
Skupaj

ŽENSKE

MOŠKI

število
0

%
0

število
0

%
0

16

12,70

7

10,44

79
26

62,70
20,63

18
26

26,87
38,81

5

3,97

16

23,88

126

100

67

100

Iz tabele 12 lahko razberemo, da je med vprašanimi anketirankami samo 3,97 % takšnih, ki se
popolnoma strinjajo s trditvijo, da imajo ženske v banki X enake možnosti za napredovanje
kot moški, medtem ko je pri anketirancih ta odstotek pričakovano večji, saj jih tako meni kar
23,88 %. S to trditvijo se je v veliki meri strinjalo 20,63 % vprašanih žensk in 38,81%
vprašanih moških. Velika večina žensk, kar 62,70 %, je odgovorila, da se s to trditvijo strinja le
delno, torej po njihovem mnenju se pri napredovanju srečujejo z določenimi ovirami, moški
pa o tem niso povsem prepričani, saj jih tako meni le 26,87 %. Preostalih 12,70 % žensk je
odgovorilo, da se s to trditvijo delno ne strinjajo, prav tako je takšnega mnenja 10,44 %
moških. Med vprašanimi anketiranci, ni nihče odgovoril, da se s to trditvijo sploh ne strinja.
Tabela 13: Mnenja anketirancev, da so zaposleni v banki X za enako opravljeno delo enako
plačani
V splošnem sta v
naši banki za enako
opravljeno delo
ženska in moški
enako plačana.
1 sploh se ne
strinjam
2 delno se ne
strinjam
3 delno se strinjam
4 v veliki meri se
strinjam
5 popolnoma se
strinjam
Skupaj

ŽENSKE

MOŠKI

število
0

%
0

število
0

%
0

3

2,39

0

0

20
80

15,87
63,49

1
15

1,49
22,39

23

18,25

51

76,12

126

100

67

100
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V tabeli 13 so predstavljena mnenja anketirancev, da so zaposleni v banki X za enako
opravljeno delo plačani enako. S to trditvijo se popolnoma strinja 18,25 % anketirank in kar
76,12 % anketirancev. Večina žensk, kar 63,49 %, se s trditvijo strinja v veliki meri, prav tako
22,39 % moških. Takšen rezultat lahko pripišemo poenotenemu plačnemu sistemu, ki so ga
v banki X uvedli že v letu 2009. Akt zajema metodo vrednotenja in sistemiziranja delovnih
mest, seznam sistemiziranih delovnih mest in opisne liste sistemiziranih delovnih mest. 15,87
% anketirank se s to trditvijo strinja delno, enakega mnenja je tudi samo en anketiranec. Le
2,39 % žensk je takšnih, ki se s tem delno ne strinjajo, medtem ko se pri moški populaciji za
to oceno ni nihče odločil.
Tabela 14: Mnenja anketirancev, da se morajo ženske za uspeh bolj potruditi in dokazati kot
moški
V naši banki se
morajo ženske za
uspeh bolj
potruditi in
dokazati kot moški.
1 sploh se ne
strinjam
2 delno se ne
strinjam
3 delno se strinjam
4 v veliki meri se
strinjam
5 popolnoma se
strinjam
Skupaj

ŽENSKE

MOŠKI

število
0

%
0

število
2

%
2,98

0

0

4

5,97

8
35

6,35
27,78

30
21

44,78
31,34

83

65,87

10

14,93

126

100

67

100

Iz tabele 14 je razvidno, da je pri trditvi, da se morajo ženske za svoj uspeh bolj potruditi in
dokazati kot moški, prišlo do velikih odstopanj. S to trditvijo se je namreč popolnoma
strinjala velika večina žensk, kar 65,87 % vseh anketirank, medtem ko se je za to oceno
odločilo le 14,93 % anketirancev. Da se v veliki meri strinjajo s trditvijo, je pritrdilo 27,78 %
anketirank in 31,34 % anketirancev. Samo 6,35 % žensk se je strinjalo delno in kar večina,
44,78 % moških. Med anketiranci je bilo 5,97 % takšnih, ki se s to trditvijo delno ne strinjajo
in tudi 2,98 % takšnih, ki se s tem sploh ne strinjajo, medtem ko pri anketirankah ni bilo
nobene takšne ocene.
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Tabela 15: Mnenja anketirancev, da če v banki X ne bi bilo toliko moških na visokih položajih,
bi ženske lažje napredovale
Če v banki ne bi
bilo toliko moških
na visokih
položajih, bi ženske
lažje napredovale.
1 sploh se ne
strinjam
2 delno se ne
strinjam
3 delno se strinjam
4 v veliki meri se
strinjam
5 popolnoma se
strinjam
Skupaj

ŽENSKE

MOŠKI

število
2

%
1,59

število
16

%
23,88

5

3,97

38

56,72

15
36

11,90
28,57

8
5

11,94
7,46

68

53,97

0

0

126

100

67

100

Iz dobljenih rezultatov (tabela 15) ugotovimo, da so si mnenja glede trditve, da če v banki X
ne bi bilo toliko moških na vodilnih položajih, bi ženske lažje napredovale, med anketiranci in
anketirankami zelo različna. S to trditvijo se popolnoma strinja večina žensk, kar 53,97 %, in
niti en moški. Da se v veliki meri strinjajo s trditvijo je pritrdilo 28,57 % anketirank in samo
7,46 % anketirancev. Delno se strinja 11,90 % žensk in 11,94 % moških. Velika večina moških,
kar 56,72 %, se s to trditvijo delno ne strinja, medtem ko se je za takšno oceno odločilo le
3,97 % žensk. S trditvijo se sploh ne strinja 23,88 % moških, zanimivo pa je, da sta se tej
oceni pridružili tudi dve ženski.
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S četrtim anketnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere lastnosti anketiranci pripisujejo
njihovemu neposredno nadrejenemu in ali se te osebnostne lastnosti vodje v očeh
podrejenih razlikujejo glede na stereotipe o razlikah med spoloma. Lastnosti vodij so bile
razvrščene glede na značilnosti moških in ženskih potez. Rezultate anketirancev smo
analizirali tako, da smo zaposlene razdelili v skupini, na tiste, ki jih vodijo moški, in tiste, ki jih
vodijo ženske. Stališča so lahko anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 5. Pri čemer je
pomenila 1 najmanj značilna lastnost, 5 pa najbolj značilna lastnost.
Tabela 16: Lastnosti vodje
POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

POVPREČNE VREDNOSTI – MOJ
NEPOSREDNO NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

Aktivnost
Avtoritativnost
Čustvena stabilnost
Diplomatskost
Dominantnost
Direktnost
Izrazna moč
Karizmatičnost
Odgovornost
Odločnost
Organiziranost
Objektivnost
Ustvarjalnost
Pogum in samozavest
Dobre vodstvene
sposobnosti
Tekmovalnost
FEMINILNOST

3,44
3,17
3,12
3,49
3,45
2,65
3,43
3,81
3,91
3,41
3,92
2,58
3,86
3,91
3,00

3,60
3,72
4,15
3,81
4,11
3,56
3,79
3,90
3,40
4,13
3,34
3,81
3,62
4,37
3,90

3,15

4,20

Etična načela
Poslušanje
Poštenost
Samokritičnost
Zanesljivost
Temeljitost, natančnost
Empatija (sposobnost
vživljanja v doživljanje
drugih)
Zgovornost
Obvladovanje
sprememb
Intuitivnost

4,08
3,88
3,19
3,05
3,95
4,10
3,14

3,16
2,71
3,21
2,26
3,90
3,02
2,30

4,46
3,92

3,53
3,76

3,61

2,42

LASTNOSTI
MASKULINOST
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Slika 49: Grafični prikaz povprečne vrednosti lastnosti moških/ženskih vodij

Intuitivnost
Obvladovanje sprememb
Zgovornost
Empatija (sposobnost vživljanja v…
Temeljitost, natančnost
Zanesljivost
Samokritičnost
Poštenost
Poslušanje
Etična načela
Tekmovalnost
Dobre vodstvene sposobnosti
Pogum in samozavest
Ustvarjalnost
Objektivnost
Organiziranost
Odločnost
Odgovornost
Karizmatičnost
Izrazna moč
Direktnost
Dominantnost
Diplomatskost
Čustvena stabilnost
Avtoritativnost
Aktivnost

moj neposredno nadrejeni je
moški
moj neposredno nadrejeni je
ženska

0

1

2

3

4

5

Pri četrtem vprašanju smo zaposlene spraševali, v kolikšni meri za njihovega vodjo drži
posamezna lastnost. Po prepričanju zaposlenih so vodje ženskega spola skoraj v vseh
lastnostih primerljive z vodji moškega spola. Podrobni rezultati so razvidni s slike 49.
Večja odstopanja so pri čustveni stabilnosti. Ta povzroči sorazmerno hitro vrnitev v nevtralno
čustveno stanje in prepreči dolgotrajno čustvovanje. Temu so anketiranci, pri katerih je
njihov neposredno nadrejeni moški, v povprečju dodelili 4,15 točke, medtem ko so
anketiranci, pri katerih je njihov vodja ženska, dodelili 3,12 točke. Razliko je mogoče najti
tudi pri odločnosti. Po mnenju zaposlenih je ta nekoliko večja pri vodjih moškega spola, saj
so ji v povprečju zaposleni dodelili 4,13 točke, pri zaposlenih, ki so vodeni s strani žensk, pa
ta ocena znaša 3,41 točke. Največje odstopanje lahko zasledimo pri objektivnosti.
Anketiranci so mnenja, da moški vodje delujejo veliko bolj objektivno, v primerjavi z vodjem
ženskega spola. V povprečju so zaposleni, ki so vodeni s strani moških, to lastnost pri svojem
vodji ocenili s 3,81 točke, zaposleni, vodeni s strani žensk, pa z 2,58 točke. Nekoliko večja
razlika je, pričakovano, v tekmovalnosti, saj gre za tipično moško lastnost. Anketiranci, ki
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spadajo pod vodstvo moškega, so jo pri svojem vodji ocenili s 4,20 točke, medtem ko so
anketiranci, vodeni s strani ženske, to lastnost ocenili nekoliko slabše, s 3,15 točke.
Zanimivo je, da so vodje ženskega spola skoraj v vseh lastnostih, ki veljajo za tipično ženske, s
strani anketirancev dosegle občutno boljše povprečne rezultate, medtem ko pri lastnostih, ki
so tipično moške, tega ni bilo mogoče opaziti. Primarna lastnost dobrega vodje je, da deluje
etično. Etični vodje so pošteni, pravični, odgovorni in vredni zaupanja. Anketiranci, ki so
vodeni s strani žensk, so tej lastnosti dodelili kar 4,08 točke, medtem ko so moški vodje s
strani zaposlenih pri tem dosegli le 3,16 točke. Velika razlika med rezultati se pojavi tudi pri
samokritičnosti, pri čemer gre za osebna merila, priznavanje svojih pomanjkljivosti in napak.
Po mnenju anketirancev so vodje ženskega spola veliko bolj samokritični, dodelili so jim 3,05
točke, medtem ko so vodje moškega spola dosegli 2,26 točke. Treba je paziti, da
samokritičnost ne postane velika, saj ima takrat obratni učinek, ki lahko privede do
prokrastinacije oz. resne izgube osebne produktivnosti. Anketiranci, ki so vodeni s strani
ženske, so ocenili, da je vodja ženskega spola pri svojem delu bolj temeljit in natančen, kakor
vodja moškega spola. Razlika med povprečnima rezultatoma znaša kar 1,08 točke.
Pomembna lastnost dobrega vodje je tudi empatija, sposobnost vživljanja v doživljanja
drugih. Gre za naravno danost, ki se je ne da naučiti. Še posebej pomembna je, ko so si
stališča vodje in sodelavca nasprotna (Mayer, 2004, 57). Zaposleni, vodeni s strani ženske, so
to lastnost pri svojem vodji ocenili s kar 3,14 točke, medtem ko so vodje moškega spola s
strani zaposlenih pri tem dosegli le 2,30 točke. Po mnenju anketirancev so vodje ženskega
spola veliko bolj zgovorni, pripisali so jim kar 4,46 točke, vodjem moškega spola pa nekoliko
manj, 3,53 točke. Med pomembne lastnosti uspešnega vodje uvrščamo tudi intuitivnost, ki
vse bolj predstavlja nepogrešljiv del celostnega odločanja. Veliko bolj jo lahko zasledimo pri
vodjih ženskega spola. Zaposleni, ki so vodeni s strani ženske, so to lastnost pri svojem vodji
ocenili s 3,61 točke, medtem ko intuitivnosti pri moškem vodji ni mogoče zaslediti v takšni
meri, zaposleni, vodeni s strani moškega, so ji pripisali le 2,42 točke.
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b) Zadovoljstvo zaposlenih
S tretjim sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti splošno zadovoljstvo zaposlenih v banki X in
ali na to vpliva spol neposredno nadrejenega. Dobljene rezultate smo primerjali tako, da smo
anketirance razdelili v skupini, na tiste, ki jih vodijo moški (njihov neposredno nadrejeni je
moškega spola), in tiste, ki jih vodijo ženske (njihov neposredno nadrejeni je ženskega spola).
Stališča so lahko anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 5.
Tabela 17: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu z neposredno nadrejenim
zadovoljstvo z
neposredno
nadrejenim

MOJ VODJA JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ VODJA JE
MOŠKEGA SPOLA

število
3

%
3,41

število
0

%
0

4

4,55

8

7,62

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

40
35

45,45
39,77

38
45

36,19
42,86

6

6,82

14

13,33

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen

Po rezultatih, razvidnih iz tabele 17, lahko rečemo, da so zaposleni z moškim vodjem
nekoliko bolj zadovoljni kakor zaposleni, pri katerih je njihov neposredno nadrejeni ženska.
13,33 % anketirancev, ki jih vodi moški, je odgovorilo, da so z vodjem zelo zadovoljni,
medtem ko se je za takšno oceno odločilo le 6,82 % zaposlenih pod vodstvom ženskega
spola. Večina zaposlenih pod vodstvom moškega je v veliki meri zadovoljna z vodjem, teh je
kar 42,86 %, takšnega mnenja je tudi 39,77 % zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo ženske. Da
so delno zadovoljni s svojim vodjem, je odgovorilo 45,45 % zaposlenih pod vodstvom ženske
in 36,19 % zaposlenih pod vodstvom moškega. Nezadovoljne zaposlene z njihovim
neposredno nadrejenim najdemo na obeh straneh, pri zaposlenih pod vodstvom moškega
spola je teh 7,62 %, pri zaposlenih pod vodstvom ženskega spola pa 4,55 %. Popolnoma
nezadovoljne zaposlene, teh je 3,41 %, zasledimo le pod ženskim vodstvom.
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Tabela 18: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu s sodelavci
zadovoljstvo s
sodelavci

MOJ VODJA JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ VODJA JE
MOŠKEGA SPOLA

število
3

%
3,41

število
0

%
0

3

3,41

5

4,76

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

8
43

9,09
48,86

15
41

14,29
39,05

31

35,23

44

41,90

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen

Tabela 18 kaže podatke, da je zelo zadovoljnih s svojimi sodelavci kar 41,90 % anketirancev,
pri katerih je njihov neposredno nadrejeni moški, in 35,23 % anketirancev, ki so pod
vodstvom ženske. Večina anketirancev, kar 48,86 %, ki so pod vodstvom ženske, je
odgovorila, da so v veliki meri zadovoljni s sodelavci, tej oceni se je pridružilo tudi 39,05 %
zaposlenih, ki pripadajo moškemu vodstvu. Samo 9,09 % anketirancev pod vodstvom ženske
je delno zadovoljnih s sodelavci, medtem ko je teh pod vodstvom moškega 14,29 %. Pod
ženskim vodstvom najdemo tudi nekaj zaposlenih, ki niso zadovoljni s svojimi sodelavci, teh
je 3,41 %, pod vodstvom moškega pa 4,76 %. Popolnoma nezadovoljnih s svojimi sodelavci je
prav tako 3,41% anketirancev in spadajo pod vodstvo ženskega spola.
Tabela 19: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu z možnostmi za napredovanje
zadovoljstvo z
možnostmi za
napredovanje

MOJ VODJA JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ VODJA JE
MOŠKEGA SPOLA

število
18

%
20,45

število
15

%
14,29

33

37,50

33

31,43

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

30
6

34,09
6,82

43
8

40,95
7,62

1

1,14

6

5,71

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen

Iz tabele 19 lahko razberemo rezultate, ki so nepričakovano slabši tako na strani zaposlenih,
ki so pod moškim vodstvom, kot tudi na strani zaposlenih pod ženskim vodstvom. Zelo
zadovoljnih zaposlenih z možnostjo napredovanja je samo 1,14 % pod ženskim vodstvom in
5,71 % pod moškim vodstvom. V veliki meri je zadovoljnih samo 6,82 % pod ženskim
vodstvom in 7,62 % pod vodstvom moškega. Večina zaposlenih, to je 40,95 % pod vodstvom
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moškega, je delno zadovoljna z možnostjo napredovanja, pod ženskim vodstvom je ta delež
nekoliko manjši in znaša 34,09 %. Presenetljivo velik delež zaposlenih ni zadovoljnih z
možnostjo napredovanja, teh je pod vodstvom žensk kar 37,50 %, pod vodstvom moškega pa
31,43%. Najdemo tudi veliko takšnih, ki so popolnoma nezadovoljni, teh je na strani moškega
vodje 14,29 %, pod ženskim vodstvom pa kar 20,45 %.
Tabela 20: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu s plačo
zadovoljstvo s
plačo

MOJ VODJA JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ VODJA JE
MOŠKEGA SPOLA

število
18

%
20,45

število
16

%
15,24

34

38,64

41

39,05

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

30
6

34,09
6,82

40
8

38,09
7,62

0

0

0

0

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen

Tudi pri tem (tabela 20) rezultati niso pričakovano boljši. Zelo zadovoljen s plačo ni nihče. V
veliki meri je zadovoljnih le 7,62 % tistih, ki so pod vodstvom moškega, in 6,82 % tistih, ki so
pod vodstvom ženske. Delno zadovoljnih je dobra tretjina zaposlenih tako na strani tistih pod
moškim vodstvom in tistih pod ženskim vodstvom. Nekoliko strah vzbujajoče je, da največ
zaposlenih, to je 38,64 % pod vodstvom žensk in 39,05 % pod vodstvom moških, ni
zadovoljnih s plačo. Popolnoma nezadovoljnih je 15,24 % na strani moškega vodje in 20,45 %
pod vodstvom ženske. Razlaga je verjetno v dejstvu, da v banki X plače niso primerljive s
plačami v širši okolici.
Tabela 21: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu z delovnimi pogoji (prostor, oprema, ...)
zadovoljstvo z
delovnimi pogoji
(prostor,
oprema,...)

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število
0

%
0

število
0

%
0

4

4,55

2

1,91

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

27
49

30,68
55,68

42
56

40
53,33

8

9,09

5

4,76

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen
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Iz tabele 21 je razvidno, da je z delovnimi pogoji (prostor, oprema, ...) zelo zadovoljnih 9,09
% zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo ženske, in 4,76 % zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo
moškega. Več kot polovica anketiranih, tako na strani moškega vodstva kot tudi pod
vodstvom ženske, je v veliki meri zadovoljna z delovnimi pogoji. Delno zadovoljnih
anketirancev je 40,00 % tistih, pri katerih je njihov neposredno nadrejeni moški, in 30,68 %
tistih, pri katerih je njihova neposredno nadrejena ženska. Nekaj je tudi nezadovoljnih
anketirancev, najdemo jih tako na strani ženskega vodstva, teh je 4,55 %, in na strani
moškega vodstva, teh je 1,91 %.
Tabela 22: Mnenja anketirancev o zadovoljstvu z možnostjo za izobraževanje
zadovoljstvo z
možnostjo za
izobraževanje

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število
10

%
11,36

število
9

%
8,57

45

51,14

36

34,29

3 delno zadovoljen
4 v veliki meri
zadovoljen
5 zelo zadovoljen

24
9

27,27
10,23

39
17

37,14
16,19

0

0

4

3,81

Skupaj

88

100

105

100

1 popolnoma
nezadovoljen
2 nezadovoljen

Zelo zadovoljne anketirance z možnostjo izobraževanja (tabela 22) najdemo samo pod
moškim vodstvom, pa še teh je samo 3,81 %. V veliki meri jih je zadovoljnih samo 10,23 %
pod ženskim vodstvom in 16,19 % pod moškim vodstvom. Večina zaposlenih, 37,14 %, ki
spadajo pod vodstvo moškega, je delno zadovoljna, pod vodstvom ženske pa ta delež znaša
27,27 %. Torej večina, 51,14 %, ki so na strani ženskega vodstva, je nezadovoljna z možnostjo
izobraževanja, velik delež, kar 34,29 % je takšnih tudi pod vodstvom moškega spola.
Popolnoma nezadovoljnih anketirancev, ki spadajo pod vodstvo ženske, je 11,36 %, pod
vodstvom moškega je število nekoliko nižje in znaša 8,57 %.
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Šesto vprašanje obravnava odnos anketirancev do dela v štirih trditvah. Vsak je moral izbrati
eno. Želeli smo ugotoviti, kaj o tem menijo anketiranci, pri katerih je njihov neposredno
nadrejeni moški, in kaj anketiranci, pri katerih je njihova neposredno nadrejena ženska.
Tabela 23: Odnos anketirancev do dela
MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število

%

število

%

TRDITEV A

24

27,27

26

24,76

TRDITEV B

4

4,55

10

9,52

TRDITEV C

45

51,14

49

46,67

TRDITEV D

15

17,04

20

19,05

Skupaj

88

100

105

100

Legenda:
 Trditev A: Delam le zaradi denarja. Če mi ne bi bilo treba delati, ne bi delal/-a.
 Trditev B: Delo je nepotrebna obveznost. Če mi ne bi bilo treba delati, ne bi delal/-a.
 Trditev C: Delo se mi zdi zanimivo, ne bi pa dovolil/-a, da bi vplivalo na moje zasebno
življenje.
 Trditev D: Imam notranjo potrebo, da delam najbolje, ne glede na plačilo.
Iz tabele 23 so razvidni rezultati šestega vprašanja. Razberemo lahko, da se je za prvotno
trditev, da delajo le zaradi denarja in če jim ne bi bilo treba delati, ne bi delali, odločilo 27,27
% anketirancev, pri katerih je njihova neposredno nadrejena ženska, in 24,76 %
anketirancev, pri katerih je njihov neposredno nadrejeni moški. Za drugo trditev, da je delo
nepotrebna obveznost in da ne bi delali, če jim ne bi bilo treba, se je odločilo samo 4,55 %
tistih, ki spadajo pod vodstvo ženske, in 9,52 % tistih, ki spadajo pod vodstvo moškega. Ta
trditev je tudi najmanj zaželena s strani podjetja, saj je take ljudi najtežje motivirati. Tretja
trditev je bila, da je delo zanimivo, vendar pa ne bi smelo vplivati na njihovo zasebno
življenje, zanjo se je odločila večina zaposlenih, tako na strani tistih, ki vodi ženska, kar 51,14
%, kot tudi tistih, ki so pod vodstvom moškega, to je 46,67 %. Zadnja trditev – anketiranec
ima notranjo potrebo, da dela najbolje, ne glede na plačilo –, če so jo izbrali korektno,
opredeljuje visoko motivirane ljudi z močno željo po čim bolje opravljenem delu.
Presenetljivo, kar 17,04 % zaposlenih, pri katerih je njihova neposredno nadrejena ženska, se
je odločilo za tovrstno trditev in nekoliko višji delež zaposlenih, 19,05 %, ki so pod vodstvom
moškega.
Pri sedmem vprašanju nas je zanimalo, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom. Vsak
anketiranec se je moral opredeliti za enega od treh možnih odgovorov pri posameznem
vprašanju. Ponovno smo primerjali rezultate anketirancev tako, da smo zaposlene razdelili v
skupini, na tiste, ki jih vodijo moški (njihov neposredno nadrejeni je moškega spola), in tiste,
ki jih vodijo ženske (njihov neposredno nadrejeni je ženskega spola).
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Tabela 24: Mnenja anketirancev o splošnem zadovoljstvu z delom
Kako ste zadovoljni s
svojim delom?

zelo
zadovoljen/zadovoljna
še kar
zadovoljen/zadovoljna
niti malo
zadovoljen/zadovoljna
Skupaj

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število
17

%
19,32

število
28

%
26,67

62

70,45

67

63,81

9

10,23

10

9,52

88

100

105

100

Iz tabele 24 je razvidno, da so anketiranci v obeh skupinah v veliki večini odgovorili, da so še
kar zadovoljni s svojim delom. Nekoliko višji delež zelo zadovoljnih zasledimo pri zaposlenih,
pri katerih je njihov neposredno nadrejeni moški, ta znaša 26,67 %, medtem ko je zelo
zadovoljnih, ki spadajo pod vodstvo ženske, le 19,32 %. Niti malo zadovoljnih s svojim delom
najdemo tako pri anketirancih vodenih s strani moških, teh je 9,52 %, kakor tudi pri
anketirancih, vodenih s strani ženske, ta delež je približno enak in znaša 10,23 %.
Tabela 25: Mnenja anketirancev o priporočilu dela drugim
Ali bi priporočili
podobno delo v
vašem podjetju
prijatelju?
zelo bi priporočil/-a
to delo
imel/-a bi pomisleke
glede priporočitve
dela
povsem bi
odsvetoval/-a
sprejem tega dela
Skupaj

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število
17

%
19,32

število
27

%
25,72

65

73,86

73

69,52

6

6,82

5

4,76

88

100

105

100

Tabela 25 kaže podatke, da večina anketiranih, kar 73,86 % tistih, ki so pod vodstvom ženske,
in 69,52 % tistih, ki so pod vodstvom moškega, bi imela pomisleke glede priporočila dela
svojim prijateljem. 19,32 % tistih, pri katerih je njihova neposredno nadrejena ženska, je
popolnoma prepričanih, da bi izrazili priporočila prijateljem, pri tistih, ki so vodeni s strani
moškega, je delež nekoliko višji in znaša 25,72 % vprašanih. Da bi povsem odsvetovali
sprejem dela in ga prijateljem sploh ne bi priporočili, jih je prepričanih 6,82 % pod vodstvom
ženske in 4,76 % pod vodstvom moškega.
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Tabela 26: Mnenja anketirancev o ponovnem sprejetju istega dela
Ali bi ponovno
sprejeli vaše delo, če
bi se morali danes
odločiti za to?
brez obotavljanja bi
sprejel/-a isto delo
ponovno bi
premislil/-a o
sprejemu tega dela
zanesljivo ne bi
sprejel/-a tega dela
Skupaj

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
ŽENSKEGA SPOLA

MOJ NEPOSREDNO
NADREJENI JE
MOŠKEGA SPOLA

število
41

%
46,59

število
51

%
48,57

44

50,00

53

50,48

3

3,41

1

0,95

88

100

105

100

Iz tabele 26 lahko razberemo, da bi brez obotavljanja ponovno sprejelo isto delo kar 46,59 %
anketirancev, ki spadajo pod vodstvo ženske, in 48,57 % anketirancev, ki so pod vodstvom
moškega. Da bi premislili o ponovnem sprejetju tega dela, jih je odgovorila zlata sredina.
Zanesljivo pa dela ne bi sprejelo 3,41 % tistih, pri katerih je njihova neposredno nadrejena
ženska in anketiranec, čigar nadrejeni je moški. Takšna mnenja lahko pripišemo trenutnim
razmeram na trgu, ko je stopnja brezposelnosti v Sloveniji še zmeraj zelo visoka.
5.7.1 Analiza ugotovitev raziskave in preverjanje hipotez
Hipoteza H1

V banki X so vodje ženskega spola bolj usmerjeni k odnosom z ljudmi kot k
delovnim ciljem.

Za raziskavo hipoteze H1 smo se usmerili na rezultate drugega anketnega vprašanja, pri
katerem je največ zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo ženske, ocenilo stil vodenja njihovega
neposredno nadrejenega kot združevalni ali k sodelovanju usmerjeni stil, in to s povprečno
oceno 4,06. Rezultati kažejo, da je vodja ženskega spola zelo usmerjen v prihodnost, je
pristaš spodbujanja kreativnosti in timskega dela. Ker se kaže tudi močnejša usmerjenost k
zavzetemu stilu vodenja (s povprečno oceno 3,99), je zanj značilno, da ceni ljudi in veliko
komunicira s sodelavci. Gre za močno usmerjenost k medsebojnim odnosom. Vendar pa
vodja ženskega spola kaže določeno mero avtoritete in ocenjevanje zaposlenih glede na
delovne rezultate.
Sklenemo lahko, da vodje ženskega spola dajejo velik pomen odnosom s sodelavci, vendar
kljub temu ne zanemarjajo nalog, zato lahko hipotezo H1 potrdimo.

Hipoteza H2

V banki X se mora ženska za uspeh bolj potruditi in dokazati kot moški.

Da bi ovrgli ali sprejeli hipotezo H2, smo se usmerili na štiri trditve tretjega anketnega
vprašanja.
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Iz rezultatov v tabeli 14, kjer nas je zanimalo, ali se mora ženska v banki X bolj potruditi in
dokazati kot moški, je razvidno, da se velika večina anketirancev ženskega spola s trditvijo
strinja. Večina anketirank je mnenja, da ženske v banki X nimajo enakih možnosti za
napredovanje kot moški.
Ženske morajo na svoji karierni poti premagati različne ovire, se bolj dokazovati, več delati in
biti bolj izobražene kot moški, če želijo doseči enak položaj. Dejavniki, kot so stekleni strop,
odnosi s sodelavci, pomanjkanje mrež poznanstev, so le nekatere od ovir, ki ženskam
otežujejo napredovanje po hierarhični lestvici.
Dejstvo je, da so neenakosti med spoloma prisotne, kar potrjujejo tudi rezultati ankete.
Anketiranke so jasno izrazile strinjanje s predpostavko, da če v banki X ne bi bilo toliko
moških na vodilnih položajih, bi ženske lažje napredovale.
Pri trditvi, pri kateri nas je zanimalo, ali so moški in ženske v banki X enakopravni glede plač,
smo ugotovili, da med odgovori ni bilo velikih odstopanj. Večina vprašanih se strinja s tem,
da so moški in ženske v banki X za enako opravljeno delo enako plačani.
Našo hipotezo H2 torej sprejmemo.
Hipoteza H3

Osebnostne lastnosti dobrega vodje se v očeh podrejenih ne razlikujejo
glede na stereotipe o razlikah med spoloma.

Za raziskavo te hipoteze smo se usmerili na četrto anketno vprašanje. Po mnenju zaposlenih
so vodje ženskega spola skoraj v vseh lastnostih primerljivi z vodji moškega spola, razen v
tekmovalnosti, čustveni stabilnosti, objektivnosti ter delno v pogumu in samozavesti.
Prednjačijo pa pri sposobnostih dobre organizacije, etičnih načelih, natančnosti, poslušnosti
in temeljitosti.
Po analizi so nekatere stereotipne maksuline lastnosti bolj izražene pri vodjih ženskega spola
kot moškega. In obratno: nekatere feminilne lastnosti imajo bolj izražene vodje moškega
spola kot ženskega.
Ali se vodje moškega oziroma ženskega spola razlikujejo po osebnostnih lastnostih?
Sklenemo, da se kljub razlikam med spoloma glede socializacije in družbenih pričakovanjih,
vedenje ženskih in moških vodij, tudi po naši raziskavi sodeč, zelo malo razlikuje.
Zato našo hipotezo H3 sprejmemo.
Hipoteza H4

Splošno zadovoljstvo zaposlenih je neodvisno od razlik med moškim in
ženskim stilom vodenja.

Splošno zadovoljstvo zaposlenih smo ugotavljali, s petim, šestim in sedmim anketnim
vprašanjem.
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Slika 50: Grafični prikaz povprečne vrednosti zadovoljstva zaposlenih
4,09 4,19

4,5
4

3,42

3,69 3,61

3,62

3,5
3

2,31

2,5

2,72

2,59

2,27 2,39

2,36

2
1,5
1
0,5
0
Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo Zadovoljstvo
z neposredno s sodelavci z možnostmi
s plačo
z delovnimi z možnostmi
nadrejenim
napredovanja
pogoji
izobraževanja
moj neposredno nadrejeni je ženska

moj neposredno nadrejeni je moški

Ugotovitev
Rezultati ankete (slika 50) so pokazali, da so vprašani najbolj zadovoljni s svojimi sodelavci.
Anketiranci, ki spadajo pod vodstvo ženske, so ta dejavnik v povprečju ocenili z oceno 4,09,
medtem ko so anketiranci pod vodstvom moškega zadovoljstvo s sodelavci ocenili z oceno
4,19.
Zadovoljstvo z delovnimi pogoji so anketiranci obeh skupin, tisti pod vodstvom moških kot
tudi tisti pod vodstvom žensk, zelo podobno ocenili, s skupno povprečno oceno 3,65 točke.
Torej so zaposleni z delovnimi pogoji dokaj zadovoljni.
Možnosti napredovanja in izobraževanja so zaposleni, ne glede na spol njihovega
neposredno nadrejenega, v povprečju ocenili slabo. Razlaga bi bila, da je očitno zelo malo
možnosti napredovanja in izobraževanja, in s takšnim stanjem zaposleni niso zadovoljni.
Manj zadovoljni pa so očitno anketiranci pod vodstvom ženske.
Tako anketiranci, ki spadajo pod vodstvo ženske, kot tudi anketiranci pod vodstvom moškega
so najslabše ocenili zadovoljstvo s plačo, ki je vsekakor pomemben motivacijski dejavnik.
Odstopanje v zadovoljstvu s plačo je zelo majhno, torej so s plačo nezadovoljni tako
zaposleni pod vodstvom ženske, ti ponovno nekoliko bolj, kakor tudi zaposleni pod vodstvom
moškega. Razlaga je verjetno v dejstvu, da v banki X plače niso primerljive z uspešnejšimi
bankami v širši okolici.
Iz rezultatov lahko razberemo, da je stopnja zadovoljstva obeh skupin zadovoljiva, ni pa
visoka. Zaposleni pod vodstvom ženske so jo ocenili s povprečno oceno 3,02, zaposleni pod
vodstvom moškega pa s 3,18. Torej je stopnja zadovoljstva nekoliko višja pri zaposlenih pod
vodstvom moškega, v povprečju za 0,16 točke.
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Da je v banki X vodja moškega spola skoraj pri vseh dejavnikih zadovoljstva s strani
zaposlenih nekoliko bolje ocenjen, lahko pripišemo dejstvu, da ženske dandanes vse
pogosteje prevzemajo moški vzorec obnašanja in so določene maskuline osebnostne
lastnosti bolj izražene oziroma potencirane pri vodjih ženskega spola kakor pa pri vodjih
moškega spola.
Slika 51: Grafični prikaz odnosa anketirancev do dela
Odnos anketirancev do dela
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Pri šestem vprašanju smo ugotavljali odnos anketirancev do dela (slika 51). Večina
anketirancev, ne glede na spol njihovega neposredno nadrejenega, je bila enotnega mnenja,
da se jim zdi delo zanimivo, ne bi pa dovolili, da bi vplivalo na njihovo zasebno življenje. Za to
trditev se je odločilo 51,14 % zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo ženske, in 46,67 %
zaposlenih, ki so pod vodstvom moškega. Torej lahko sklenemo, da je odločitev neodvisna od
razlik med moškim in ženskim stilom vodenjem.
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Slika 52: Grafični prikaz zadovoljstva s svojim delom
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S slike 52, ki prikazuje zadovoljstvo zaposlenih z delom, je razvidno, da so anketiranci v obeh
skupinah v veliki večini odgovorili, da so še kar zadovoljni s svojim delom. Pri zaposlenih, pri
katerih je njihov neposredno nadrejeni moški, znaša delež 63,81 %, med zaposlenimi pod
vodstvom ženske pa je teh kar 70,45 %. Skupno povprečje torej znaša 67,13 % in je
neodvisno od tega, ali so vodeni s strani moških ali žensk.
Slika 53: Grafični prikaz o priporočilu dela prijateljem
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Glede priporočila dela svojim prijateljem razlik med tistimi, ki so vodeni s strani moških, in
tistimi, ki so vodeni s strani žensk, skorajda ni. Rezultati so si zelo podobni (slika 53).
Anketiranci obeh skupin bi imeli pomisleke glede priporočila svojega dela. Skupno povprečje
tega odgovora znaša kar 71,69 %.
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Slika 54: Grafični prikaz o ponovnem sprejetju dela
Ali bi ponovno sprejeli vaše delo, če bi se morali danes odločiti za
to?
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Iz rezultatov vprašanja, pri katerem nas je zanimalo, ali bi ponovno sprejeli delo, če bi se
morali danes odločiti za to, so anketiranci prav tako odgovarjali zelo podobno (slika 54).
Polovica anketirancev, ne glede na to, ali so pod vodstvom ženske ali pod vodstvom
moškega, bi premislila o ponovnem sprejetju njihovega dela.
Ker gre za majhna odstopanja med posameznimi rezultati med zaposlenimi, ki jih vodi
ženska, in med zaposlenimi, vodenimi s strani moških, sklenemo, da je zadovoljstvo
zaposlenih neodvisno od razlik med moškim in ženskim stilom vodenja, zato našo hipotezo
H4 potrdimo.

5.8 Predlogi za povečanje zadovoljstva zaposlenih v banki X
Zadovoljstvo na delovnem mestu zaposlene inspirira, da delajo bolje in so ob tem kar se da
uspešni.
Po zbranih podatkih iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je stopnja zadovoljstva pri
delu zadovoljiva, vendar bi jo lahko še izboljšali. Da bi bili zaposleni na svojem delovnem
mestu zadovoljni in ga z veseljem opravljali predlagamo vodjem, da:











sodelujejo in rešujejo probleme skupaj s podrejenimi;
vključijo zaposlene v soodločanje pri sprejemanju odločitev;
spoštujejo mnenja in stališča zaposlenih;
spodbujajo zaposlene pri ustvarjanju;
dajejo pohvale za dosežke in uspehe zaposlenih;
uvedejo prenos znanj na zaposlene;
dajejo jasna navodila za izvajanje posameznih nalog;
omogočajo mirno delovno okolje, dušijo pritiske;
so dostopni za pripombe podrejenih;
vzdržujejo prijateljske odnose (team building).
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Primerna komunikacija in informiranost sta zelo pomembni in vodje morajo poskrbeti za
pravočasne in pravilne informacije, hkrati pa zaposlene naučiti, naj sproti poročajo o delu,
spremembah, težavah...
Motiviranje in nagrajevanje, ki je v banki X že ustaljena praksa, naj se izvaja dosledno in
korektno, da bodo zaposleni vanj verjeli in mu zaupali. Nagrade naj bodo transparentne in
fleksibilne in to za vse zaposlene enako, kar pomeni, da imajo vsi zaposleni zanj enake
možnosti in so povsem odvisne od kakovosti opravljenega dela in zavzetosti za delo.
Variabilen del plače naj bo prav tako odvisen od uspešnosti zaposlenega, saj se tako zadovolji
potreba po enakosti in pravičnosti v spoznanju, da so tisti, ki so prizadevnejši in uspešnejši
pri delu tudi bolje plačani.
Nasveti za ustreznejši način vodenja
Priporočljivo bi bilo, zmanjšati avtoritativni način vodenja in ga zamenjati z demokratičnim.
Vodja bi moral načrtovati aktivnosti s sodelovanjem podrejenih, kjer bi posamezne odločitve
sprejemali skupaj. Prednostna naloga vodje bi morala biti usmerjena v zaposlene in ne toliko
v reševanje nalog. Vodja bi moral biti pozoren na obe komponenti, tako odnos z ljudmi kot
tudi usmerjenost v rezultate.
Nekaj nasvetov delodajalcu za izboljšanje položaja žensk v banki X:
 mladim ženskam, ki so na začetku svoje kariere, bi morali zagotoviti primerno
mentorstvo;
 zagotovitev mentorstva tudi ob prihodu ženske iz porodniške;
 poskrbeti za varstvo otrok (organizirano varstvo za otroke svojih zaposlenih);
 mreženje (vključevanje žensk v neformalne stike).
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6 SKLEP
Osebnostne lastnosti vodij so ključnega pomena, saj pozitivne lastnosti pozitivno vplivajo na
zaposlene.
Vodje se morajo zavedati odgovornosti, ki jo narekuje njihovo delo. Iskati morajo nove ideje
in rešitve na vseh ravneh hierarhične lestvice. Tudi zaposleni na najnižjih ravneh, ne glede na
njihovo preprosto razmišljanje, so strokovnjaki na svojem področju, saj so oni tisti, ki se vsak
dan srečujejo z določenimi problemi, zato jih je treba vključiti v sistem reševanja problemov.
S takšnim načinom razmišljanja se velikokrat pojavijo rešitve, na katere nihče od vodilnih niti
ne pomisli. Zaposleni pa na tak način dobivajo občutek pripadnosti in pomembnosti, ob tem
pa se postavljajo vzgledi vsem zaposlenim v podjetju.
S tem, ko vodje dokazujejo, da koristne ideje ne ostajajo zgolj pri besedah, zaposlenim dajejo
občutek, da so del zgodbe o uspehu podjetja. To jim omogoča, da iz zaposlenih iztržijo njihov
prirojeni potencial in maksimalno ustvarjalnost.
Dejstvo je, da so zaposleni in njihovi vodje med seboj neločljivo povezani. Vodje imajo
znanje, sposobnosti in osebnostne lastnosti, s katerimi kažejo smer ter na ta način ustvarjajo
in nudijo pogoje, pod katerimi lahko zaposleni razvijajo svoje sposobnosti. Vodja mora znati
ustvariti delovno okolje, ki posameznike motivira pri izvajanju posameznih nalog. Vodenje
tako temelji na kompetencah za delo z ljudmi, razumevanju in pozornosti do njihovih potreb.
Za razvoj dobrega vodje so potrebni nenehno učenje, zavzeto delo in dobra komunikacija.
Aktivno poslušanje pomeni nekoga poslušati in tudi slišati. Neustrezno je zaposlenim dajati
napotke na nepravi način oziroma s pametovanjem. Biti mora enakovreden sogovornik in
mentor, ki kaže veliko mero spoštovanja.
Vodja mora znati motivirati člane tima, jih spodbujati k ustvarjalnemu razmišljanju, usmerjati
komunikacijo in z njimi sodelovati. Z vsakim posameznikom mora vzpostaviti ustrezen odnos
ter zanj in za nalogo, ki jo opravlja, izbrati primeren stil vodenja.
Dokazano je, da se vodenja da naučiti, in samo vodje, ki se stalno učijo, so dobri. Vsak vodja,
ne glede na raven v organizacijski strukturi in število podrejenih, se mora zavedati, da ima
njegovo ravnanje in razmišljanje velik vpliv na podrejene. Stremeti mora k osebnemu
napredku ter nagrajevanju znanj in sposobnosti, saj bo le na ta način skupaj z zaposlenimi
dosegal dobre rezultate.
V empiričnem delu raziskave smo dosegli namen; cilj je bil namreč ugotoviti, kateri stil
vodenja se po oceni zaposlenih uporablja v banki X. V raziskavi anketirani ocenjujejo
prevlado združevalnega stila vodenja, ne glede na spol nadrejenega.
Odnos med vodji in zaposlenimi je soodvisen in vzajemen, vodje upoštevajo mnenja in
predloge podrejenih; razvijajo timsko delo in ne glede na znanje in izkušnje vprašajo za
nasvet. Zaradi majhnih razlik v ocenah moških in ženskih vodij sklepamo, da so lastnosti
združevalnega stila vodenja približno enake pri vodji moškega in ženskega spola.
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Glede na splošni pregled in poznavanje drugih oddelkov smo predvidevali, da bo v banki X
prisoten tudi prizadevni oziroma k delovnim ciljem usmerjeni stil vodenja. Nismo pa
pričakovali, da bo ta izražen v tako visokem povprečju tako na strani zaposlenih, vodenih s
strani žensk, kot na strani zaposlenih, ki spadajo pod vodstvo moških. Pričakovali bi, da vodja
s svojo avtoriteto in ukazovanjem pri zaposlenih doseže ravno nasprotni učinek, kar
zaposlenih še zdaleč ne motivira. Narava dela v banki X je taka, da je izredno pomembno
medsebojno sodelovanje.
Izkazalo se je, da so stili vodenja med seboj povezani oziroma se dopolnjujejo. Iz te
ugotovitve izhaja spoznanje, da je nemogoče uporabljati samo en stil vodenja, kajti različne
situacije in osebe terjajo različno vodenje.
Vodje lahko pri svojem delu uporabljajo več stilov vodenja, pomembno pa je, da so ti
prilagojeni razmeram oziroma trenutnim situacijam, v kateri morajo sprejemati določene
odločitve. V banki X, bi morali vodje poznati svoj prevladujoči stil vodenja in značilnosti
drugih stilov vodenja, s katerimi bi v konkretni situaciji dosegali čim boljše rezultate in čim
višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih.
Zadovoljstvo pri delu je ključnega pomena in ni samoumevno. Nahajamo se v času globalne
konkurence, ko potrebuje podjetje vsa razpoložljiva sredstva, še posebej pa zadovoljne in
ustvarjalne zaposlene, ki zelo veliko pripomorejo k doseganju tega cilja.
Upravljanje zadovoljstva zaposlenih je koncept, ki ga lahko in tudi morata izvajati vsak vodja
in vsako podjetje, v katerega mora biti vključen vsak zaposleni (Mihalič, 2008, 12). Koncept
upravljanja zadovoljstva je mogoče izvajati kot projekt, v katerem vodje sledijo vsem
stopnjam, od merjenja obstoječega zadovoljstva do načrtnega uvajanja ukrepov za
povečanje stopnje zadovoljstva, analiziranja individualnih dejavnikov zadovoljstva in
njihovega uvajanja pri vsakem zaposlenem in podobno (Mihalič, 2008, 122).
Rezultati po statistični obdelavi podatkov kažejo, da vodja, neodvisno od spola, uporablja
tudi zadržani stil vodenja, kar se kaže z zadovoljstvom zaposlenih pri delu, to pa je nižje od
pričakovanega. Delo v banki X zahteva timsko delo, zato bi vodja moral spremeniti stil
vodenja.
Analiza zadovoljstva zaposlenih pokaže, da so ti v največji meri zadovoljni s sodelavci, kar je
za podjetje ključno. Najmanj so zadovoljni s plačo, le malo bolj so zadovoljni z možnostjo
napredovanja in izobraževanja. Po izsledkih raziskave mora vodstvo temu nameniti največ
pozornosti.
Z analizo teoretičnih in empiričnih virov smo ugotovili, da med vodji moškega ali ženskega
spola ni bistvenih razlik.
Po rezultatih sklepamo, da vodje ženskega spola ne kažejo stereotipno določenih lastnosti.
Zaposleni jih ocenjujejo kot zanesljive, odločne in pripravljene tvegati. Ženske komunicirajo
bolj orientirano, odlikujejo jih tudi širina misli, volja do spremembe in prodornost.
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Če moškim vodjem pripišemo le lastnosti, značilne za moške, in ženskim vodjem le lastnosti,
ki so značilno ženske, stereotipiziramo. Rezultati kažejo, da imajo vodje, ne glede na spol,
maskuline in feminilne lastnosti.
Vodja, naj bo moški ali ženska, mora upoštevati organizacijsko strukturo, značilnosti
zaposlenih in okoliščine.

103

7 LITERATURA IN VIRI
1. Berlogar, Janko. (1999). Organizacijsko komuniciranje: od konfliktov do skupnega
pomena. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
2. Berlogar, Janko. (2001). Osebni in družbeni vidiki komuniciranja v javni upravi. Ljubljana:
Visoka upravna šola.
3. Bolarič, Nataša. (2012). Bolj kot spol pri vodenju pomembne osebnostne lastnosti.
Finance, 84.
4. Brajša, Pavao. (1983). Vodenje kot medosebni proces. Ljubljana: Univerzum.
5. Brajša, Pavao. (1996). Sedem aktivnosti uspešnega managementa. Ljubljana: Gospodarski
vestnik.
6. Černetič. Metod. (1997). Poglavja iz sociologije organizacij. Kranj: Moderna organizacija.
7. Černetič, Metod. (2004). Upravljanje in vodenje. Maribor: Pedagoška fakulteta.
8. Čertalič, Boštjan. (2014). Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize. Pridobljeno 12.
december 2015 iz http://www.poslovnisvet.si/vodenje/motiviranje-zaposlenih-v-casugospodarske-krize/.
9. Dajčman Nina, Horvat Špela. (2012). Ali ženske odločajo drugače? Ženske na vodilnih
položajih v Sloveniji. Pridobljeno 22. oktober 2015 iz http://www.tretja.si/mladi-zanapredek-maribora-2012/.
10. Davis, Keith. (1967). Human Relations at Work, The Dynamics of Organzational Behavior.
New York: McGraw-Hill.
11. Dimovski, Vlado in drugi. (2003). Sodobni management. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
12. Drucker, Peter. (1990). Managing the Non-Profit Organization: practices and principles.
Oxford: Butterwort-Heinemann.
13. Florjančič, Jože. (1998). Kadrovski management. Kranj: Moderna organizacija.
14. Francesco A. M., Gold B. A. (1998). International Organizational Behavior. New Jersey:
Prentice Hall.

104

15. George, M. Jennifer in Jones, R. Gerath. (1996). Organizational behaviour. New York:
Addison-Wesley Publishing Company.
16. Hočevar, Marko in drugi. (2004). Ustvarjanje uspešnega podjetja. Ljubljana: GV Založba.
17. Hodgetts, M. Jennifer, Jones R. Gareth. (1991). Organizational Behavior. Reading:
Addison-Wesley.
18. Hodžić, Enida. (2013). Ovire pri napredovanju žensk na managerski položaj. Pridobljeno
16.
julij
2015
iz
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-1410/prispevki/038.pdf.
19. Hollenbeck, N. in Wright, G. (1994). Human Resource Management. Irwin: Austen Press.
20. Hughes, Richard I., Ginnett, Robert C. & Curphy, Gordon J. (1999). Leadership: enhancing
the lessons of experience. Boston: Irwin McGraw-Hill.
21. Interno gradivo banke X. (2015).
22. Ivanko, Štafan. (2005). Teorija organizacije. Fakulteta za upravo: Ljubljana.
23. Kanjuo Mrčela, Aleksandra. (1996). Ženske v menedžmentu. Ljubljana: Enotnost.
24. Kanjuo Mrčela, Aleksandra. (2000). Spolna konstrukcija menedžerskih vlog : stekleni
organizacijski stropovi v devedesetih. Pridobljeno 10. Junija 2015 iz http://dk.fdv.unilj.si/dr/dr34-35mrcela.PDF.
25. Kavčič, Bogdan. (1991). Sodobna teorija organizacije. Ljubljana: Državna založba
Slovenije.
26. Klopčič, Sonja. (2015). Voditeljstvo: vodenje in sodelovanje, moč in odgovornost. Zagorje
ob Savi: samozal., Formatisk.
27. Kokalj, Jakob. (1994). Profil in osebnostne lastnosti naših managerjev. Organizacija in
kadri (3), 285-295.
28. Konte, Breda. (1990). Ženske spreminjajo organizacije. Revija za razvoj (8), 46 -47.
29. Kovač, Jure. in drugi. (2004). Stili in značilnosti uspešnega vodenja. Kranj: Moderna
organizacija.

105

30. Kožar, Andrej. (1995). Obvladajmo bolniško: Kako jo zmanjšamo in s tem prihranimo.
Domžale: Lunik.
31. Krkoč, Maruša. (2012). Položaj žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu. Pridobljeno 4.
december
2015
iz
:http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-1359/prispevki/012.pdf.
32. Letno poročilo banke X. (2014).
33. Medletno poročilo banke X. (2016).
34. Linehan, Margaret. (2001). Uspešne ženske: managerke velikih mednarodnih podjetij.
Ljubljana: GV založba.
35. Lipičnik, Bogdan. (1997). Človeški viri in ravnanje z njimi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
36. Loden, M. (1985). Feminine leadership of how to succeedd in bussiness without being
one of the boy. New York: Times books.
37. Mayer, Janez. (2004). Lastnosti uspešnih vodij. Lex localis: revija za lokalno samoupravo
(3), 51-68.
38. Mason, Dan E. (2004). How to live with a Charismatic Leader. Nonprofit World (5), 20-28.
39. Mavrič, Fani. (2008). Ženske in moški v menedžmentu. Pridobljeno 10. april 2013 iz
http://www.muchvs.si/files/Gradiva/OMP/1-4-2-mosko-zensko-vodenje.pdf.
40. Mazi, Nina. (1998). O ženski intuiciji in moških živcih: Kako stlačiti kvadrat v krog.
Manager, (6), 45-47.
41. Merkač, M. (2001). Konstrukcija managerskih vlog. Zbornik posvetovanja: Managerke in
poslovna odličnost. Portorož: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
42. Mescon, H. Michael et al. (1988). Management. Third Edition. Cambridge: Harper & Row,
Publishers Inc.
43. Mihalič, Renata. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in
partner.
44. Mihalič, Renata. (2008). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka:
Mihalič in partner.

106

45. Moorhead, G., Griffin, Ricky W. (1989). Organizational Behavior. Boston: Houghton
Mifflin Company.
46. Možina, Stane. (1992). Osnove vodenja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
47. Možina, Stane. (1994). Managemet. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
48. Možina Stane, Tavčar Mitja, Kneževič Ana. (1995). Poslovno komuniciranje. Maribor:
Obzorja.
49. Možina, Stane in drugi. (1998). Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
50. Možina, Stane in drugi. (2002). Management: Nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
51. Možina, Stane in drugi. (2004). Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti. Maribor:
Obzorja.
52. Nastran Ule, Mirjana. (2000). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanastveno in
publicistično središče.
53. Northcraft, Gregory B. Neale, Margaret Ann. (1996). Organizational behavior: a
management challenge. Gts Graphic Inc: Los Angeles.
54. Powell, N. Gary. (1997). Leadership and Gender: Vive la Difference? New Heven in
London: Yale University Press.
55. Rejc, Adriana. (2004). Managerke za 21. stoletje. Manager (11), 17.
56. Reddin, W. J. (1970). Managerial Effectiveness. McGraw-hill: New York.
57. Reddin, W. J. (1979). The 3-D Management Style Theory. Training and Development
Journal (33), 6.
58. Rosner B., Judy. (1997). Leadership and the Paradox of Gender. New Heven in London:
YaleUniversity Press.
59. Rozman, Rudi in drugi. (1993). Management. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
60. Rozman, Rudi. (2000). Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
107

61. Sankowsky, Dan. (1995). The Charismatic Leader as Narcissist: Understanding the Abuse
of Power. Organizational Dynamics (4), 57-71.
62. SURS. (2010). Menedžerke v Sloveniji. Pridobljeno 10. avgust 2015 iz Statistični urad
Republike Slovenije: http://www.stat.si/doc/pub/Menedzerke.pdf.
63. Stare Janez, Seljak Janko. (2007). Vodenje ljudi v upravi: Povezanost osebnostnega
potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
64. Suhadolnik, Anja. (2006). Ali obstajajo razlike v stilu vodenja med moškimi in ženskami v
slovenskih podjetjih? Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
65. Svetec, Pija. (2015). V svoji karieri sem velikokrat slišala različne stereotipe. Pridobljeno 2.
september 2015 iz http://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/druzba/v-svoji-karierisem-velikokrat-slisala-razlicne-stereotipe/359882.
66. Svetic, Aleša. (2012). Kako učinkovito motivirati zaposlene v sodobni organizaciji.
Pridobljeno 15. maj 2015 iz http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/37junij/109-dr-alea-svetic-kako-uinkovito-motivirati-zaposlene-v-sodobni-organizaciji-.
67. Svetičič, Mojca. (2003). Tudi vodja je del ekipe. Podjetnik (12), 38-40.
68. Štular, Suzana. (2010). Kako ne uničiti lastne kariere-najpogostejše napake, ki jih delajo
vodje. Zdravstveni menedžment-quo vadis? (10), 53-59.
69. Treven, Sonja. (1998). Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
70. Treven, Sonja. (2001). Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: GV Založba.
71. Uhan, Stane. (1998). Raziskave o motivaciji. Organizacija (10), 591-602.
72. Vuksanovič-Žontar, Maja. (2006). Učinkovito vodenje sodelavcev in izzivi sodobnega časa.
Management sprememb: zbornik povzetkov 25. mednarodne konference o razvoju
organizacijskih znanosti. Kranj: Moderna organizacija.
73. Wirth, L. (2001). Breaking Through the Glass Ceiling: Women in Management. Geneva:
International Labour Office.
74. Zupan, Nada. (2001). Nagradite uspešne. Ljubljana: GV Založba.
75. Zohar, D., Marshall, I. (2006). Duhovni kapital. Ljubljana: Tozd.
108

