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Assessment 

Mnohé organizácie nedokážu dosta-

točne pružne reagovať na meniace sa 

prostredie a naplno využívať potenciál 

kľúčových ľudí. Jednou z častých príčin 

je nesúlad medzi nastavením organizácie 

a vnútorným nastavením jednotlivých 

pracovníkov. A práve tento nesúlad 

vyvoláva neproduktívny rozpor negatívne 

ovplyvňujúci ďalší rozvoj.

Amrop sa dlhodobo a cielene zaoberá hľa-

daním rezerv a riešením nedostatkov vo fun-

govaní manažérskych tímov. „Naším cieľom 

je klientom ponúknuť fungujúce a na mieru 

šité riešenie, ktoré zohľadňuje ich unikátnu 

situáciu, pozíciu na trhu, strategické ciele 

a hodnoty s maximálnym využitím vlastného 

ľudského potenciálu,“ hovorí Igor Šulík, mana-

ging partner Amropu, ktorý je zároveň členom 

medzinárodného NeuroLeadership Institute. 

Prostriedkom na dosiahnutie spomínaného 

cieľa je inovovaná služba Context Driven 

Leadership Assessment (CDLA).

Čo je ambíciou CDLA? V prvom rade odpo-

vedať na otázku, do akej miery je konkrétny 

manažér s jedinečným súborom skúseností 

a znalostí, úrovňou rozvinutosti kompeten-

cií, predpokladmi, talentom, osobnostným 

nastavením a špecifi ckým typom myslenia 

v súlade s vnútorným prostredím a potrebami 

organizácie, pre ktorú pracuje či mieni praco-

vať, a očakávaniami kladenými na konkrétne 

pracovné miesto. V ďalšom slede pomá-

ha identifi kovať priestor pre možný posun 

v zbližovaní korporátneho a individuálneho 

prostredia a navrhnúť postupy na dosiahnutie 

želaného stavu.

„CDLA je riešenie, vďaka ktorému možno 

zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť 

organizácie. Ponúka možnosť strategicky 

vyhodnotiť bázu manažérov a talentov vrátane 

ich rozvojových potrieb a schopnosti vyrovnať 

sa so strategickými úlohami,“ dodáva Igor 

Šulík. V súlade s týmto cieľom Amrop vyvinul 

špecifi cký prístup k posudzovaniu manažé-

rov a lídrov. Vychádza z analýz vnútorného 

prostredia organizácie, rešpektuje rozvinutosť 

potrebných kompetencií a využíva poznatky 

neurovedy defi nujúcej špecifi ká ľudskej mysle, 

ktoré determinujú ľudské správanie. CDLA je 

postavený na hodnotení štyroch základných 

kontextov:

Základ optimalizácie. Ak si uvedomíme, 

že niečo ako objektívny svet v skutočnosti 

neexistuje a že každý z nás žije vo vlastnej 

mentálnej verzii sveta, otvorí sa nám úplne 

Amrop Slovakia je lídrom v poskytovaní 

riešení v oblasti Executive Search, Board 

Advisory, Leadership Assessment & Human 

Capital Consulting. Slovenský Amrop je 

súčasťou spoločenstva s celosvetovou pô-

sobnosťou, ktoré sa zameriava na kontextom 

riadené cielené vyhľadávanie kandidátov na 

vrcholové manažérske a špecializované po-

zície. Je členom The Association of Executive 

Search Consultants (AESC) – najuznávanej-

šej globálnej asociácie spoločností zame-

raných na poradenstvo v oblasti Retained 

Executive Search & Leadership Consulting, 

v ktorej rámci je najdlhšie pôsobiacou 

spoločnosťou a jediným členom s plnohod-

notnou kanceláriou na Slovensku.

Amrop predstavil špecifi cký nástroj na 
komplexné posúdenie manažérov a lídrov

nové pole pre interpretáciu hodnotenia posu-

dzovaných manažérov Je chybou dívať sa na 

človeka sťaby fungoval v reálnom fyzickom 

svete namiesto toho, aby sme sa snažili 

pochopiť a zanalyzovať jeho mentálnu verziu 

sveta. Iba pochopením týchto princípov mož-

no zosúladiť jeho emócie, vnímanie, racionál-

ne myslenie a konanie tak, aby v danej úlohe 

fungoval optimálne.

Najnovšie poznatky neurovedy umožňujú 

dívať sa na niektoré zaužívané manažérske 

postupy z odlišného uhla. „Ak prijmeme 

myšlienku, že konanie človeka určuje jeho 

myslenie a nie naopak, tak je zrejmé, že sa 

primárne musíme zaoberať tým, ako človek 

premýšľa a aké emócie v daných situáciách 

iniciujú jeho správanie. Až vtedy sa dostane-

me na koreň fungovania konkrétnej osoby. 

A to je cieľom Context Driven Leadership 

Assessment,“ uzatvára Igor Šulík.
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