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UVOD
Položaj organizacij v današnjem poslovnem okolju se nenehno spreminja. Tehnološki prodori,
spremembe v strukturi družbene moči, premiki v vrednotah in prepričanjih ljudi,
internacionalizacija, globalizacija, nestabilnost (organizacijska turbulenca), elektronsko
poslovanje. Te spremembe izhajajo predvsem iz težnje po napredku, ki naj bi prinesel večjo
blaginjo. Sleherni napredek pa nujno zahteva določeno spremembo (Lipičnik, 1998, str. 32).
Podjetja si neprestano konkurirajo med seboj, kdo bo bolje razporedil svoje zmožnosti ter iz njih
ustvaril največ dodane vrednosti in največ dobička. Organizacije ogorčeno tekmujejo med sabo,
vse več tekmovanja pa je usmerjenega na področje človeških virov in iskanja ter ustvarjanja
talenta (Thite, 2004, str. 37). Ob težnji po maksimizaciji dosežkov pa se organizacije oziroma
njihovi managerji pogosto zatečejo tudi k nemoralnim, neetičnim potezam. Te kratkoročno sicer
prinesejo učinek, vendar pa na dolgi rok pustijo še trajnejšo negativno sled. Vse to ob nenehni
nestabilnosti na različnih področjih življenja vnaša nemir in pesimizem, kar se odraža tudi na
svetovnih trgih, še bolj pa v percepciji ljudi, potrošnikov in drugih deležnikov organizacije.
Zaradi tega se v poslovnem svetu pojavljajo novi, drugačni ljudje in novi konstrukti (pozitivna
psihologija, avtentično vodenje), ki skušajo vplivati na zaznavanje ljudi in si znova pridobiti
njihovo zaupanje.
Ljudje torej potrebujejo upanje, občutek, da bo vse v redu (Peterson & Luthans, 2003, str. 26). V
zadnjih letih se je pomen pozitivne psihologije še povečal kot nasprotje prevladujoči
negativnosti. Tako naj se raje osredotočamo na tisto, kar je prav, dobro (in ne na nekaj, kar
deluje slabo) ter na poudarjanje in razvoj prednosti, namesto da popravljamo slabosti (Jensen &
Luthans, 2006, str. 647). V povezavi s tem se pogosto omenja tudi avtentično vodenje, konstrukt,
ki ga je širši javnosti predstavil Bill George (2003), profesor na Harvardski poslovni šoli in bivši
direktor Medtronica, s svojo uspešnico Avtentično vodenje (angl. Authentic Leadership). Ta stil
vodenja je označen kot vodenje prihodnosti in praktično edini uspešen način zagotavljanja
konkurenčnosti v današnjem spremenljivem poslovnem svetu, v katerem vladajo druge vrednote
kot prej.
Na takšne dinamične razmere hitrih sprememb se morajo z novimi prijemi odzivati tudi
organizacije kot celote in njihovi sestavni deli. Tak princip je strateško ravnanje s človeškimi
viri, ki organizacijam omogoča učinkovitejšo in bolj skladno odzivanje na spremembe v okolju,
tako zunanjem kot notranjem, ter s tem večjo uspešnost. Ker pa se aktivnosti kadrovske funkcije
(oziroma ravnanja s človeškimi viri) in vodenja med sabo prekrivajo, se mi zdi ti dve področji
smiselno združiti v enoten model, ki za stil vodenja predpostavlja avtentično vodenje. Izbiro te
predpostavke utemeljujem s tem, da znotraj koncepta strateškega ravnanja s človeškimi viri
današnjega sodobnega managementa pač ni več moč uveljavljati kakega zastarelega stila
vodenja. Zato na tem mestu vpeljem nujo avtentičnega vodenja znotraj okvira strateškega
ravnanja s človeškimi viri, v diplomskem delu pa bom pokazal, kako koncepta sovpadata in se
povezujeta ter skupaj vplivata na uspešnost organizacije.
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Predmet preučevanja diplomskega dela predstavlja združitev področij avtentičnega vodenja in
strateškega ravnanja s človeškimi viri in z upoštevanjem teh teoretičnih izhodišč razvijanje
enotnega modela avtentičnega vodenja. Razlog za povezavi obeh področij je poleg primernosti
obeh v današnjem nestabilnem okolju tudi dejstvo, da imata določene skupne lastnosti. To je
moč razbrati že s pregledom literature, saj oba koncepta preučujejo nekateri isti akademiki. Bolj
relevantno za prikaz stičnih točk pa je dejstvo, da oba koncepta zahtevata v organizacijah
nekatere podobne vrednote, kot na primer odprtost do sprememb in teženje k njim, učenje in
sledenje novim spoznanjem ter razumevanje in upoštevanje pomena človeškega, socialnega in
psihološkega kapitala, torej ljudi in njihovih lastnosti. Vse to pa ponuja oba konstrukta, ki jih
bom preučil, kot zelo primerna za udejanjanje v današnjih organizacijah in s tem povečanje
njihove uspešnosti v turbulentnem okolju, še posebej, če sta združena v enoten model. Proces
avtentičnega vodenja bo v tem primeru srce modela, osrednje področje, ki se s svojimi elementi
prepleta s konstrukti strateškega ravnanja s človeškimi viri. Na podlagi tega postavljam osnovno
tezo diplomskega dela, ki pravi, da udejanjanje strateškega ravnanja s človeškimi viri preko
avtentičnega vodenja, za to najprimernejšega stila, pozitivno vpliva na nefinančno in finančno
uspešnost organizacije.
Temeljni cilj diplomskega dela je preko teoretičnega raziskovalno-metodološkega pristopa
razviti konceptualni model avtentičnega vodenja ob organizacijskem okviru strateškega ravnanja
s človeškimi viri. To bo zahtevalo opredelitev avtentičnega vodenja in njegovih elementov, kar
predstavlja prvi pomožni cilj, prikaz konstruktov strateškega ravnanja s človeškimi viri (drugi
pomožni cilj) in smiselno povezavo raziskovalnih področij strateškega ravnanja s človeškimi viri
in avtentičnega vodenja (tretji pomožni cilj).
Glavni namen pričujočega diplomskega dela je torej preučiti obe glavni tematiki, ugotoviti
povezavo konstruktov avtentičnega vodenja z okvirjem strateškega ravnanja s človeškimi viri ter
z razvitim modelom avtentičnega vodenja omogočiti aplikacijo le-tega v praksi, torej v dejanskih
organizacijah.
Prvi in drugi del bo posvečen pregledu in preučevanju obstoječe literature na temo avtentičnega
vodenja ter strateškega ravnanja s človeškimi viri; tu bom uporabil splošno raziskovalno metodo
spoznavnega procesa ter metodo deskripcije, zlasti pri opredelitvi in razlagi pojmov s področja
tako avtentičnega vodenja kot tudi strateškega ravnanja s človeškimi viri. Ker bom v
diplomskem delu združil ti dve področji raziskovanja, bom uporabljal predvsem metodi sinteze
in združevanja teoretičnih konceptov, pa seveda tudi splošno raziskovalno metodo spoznavnega
procesa, in sicer v tretjem delu. Tega bom poleg teh metod oblikoval tudi s pomočjo metod
konceptualnega modeliranja in razvijanja modela.
Omejitve diplomskega dela so vsebinskega tipa. Večina teoretične podlage temelji na objavah
tujih avtorjev. Kar zadeva časovnih omejitev, je večina izbrane literature novejšega datuma. To
posebej velja za področje avtentičnega vodenja, ki predstavlja povsem nov konstrukt v
poslovnem svetu, medtem ko je strateško ravnanje s človeškimi viri nekaj starejše, se pa v
zadnjem obdobju vedno bolj uveljavlja.
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Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih vsebinskih poglavij (struktura), prvi dve sta
teoretični in predstavljata konceptualne temelje in definicije. Prvo poglavje se bo ukvarjalo z
avtentičnim vodenjem, tu se bom osredotočil predvsem na ekonomski, poslovni vidik tega
psihološkega pojma. V prvem podpoglavju bom najprej opredelil avtentično vodenje, in sicer s
predstavitvijo konstrukta avtentičnosti in z njim povezanih konceptov, kratko opredelitvijo
procesa vodenja in navedbo najpomembnejših raziskav in razprav s tega področja. V drugem
podpoglavju pa se bom osredotočil na avtentične vodje in njihove značilnosti. Drugo poglavje se
bo ukvarjalo s strateškim ravnanjem s človeškimi viri. Tako bom tu najprej prikazal ravnanje s
človeškimi viri, nato aktivnosti le-tega, nato pa opredelil še strateško ravnanje s človeškimi viri
in definiral še njegovo področje. V zadnjem poglavju bom konceptualizacijo modela izvedel s
pristopom od spodaj navzgor (angl. bottom-up approach). Najprej bom v prvem podpoglavju
opisal elemente avtentičnega vodenja in nato v drugem opredelil še sestavne dele okvirja
strateškega ravnanja s človeškimi viri. Nato bom v tretjem podpoglavju izvedel samo
konceptualizacijo modela avtentičnega vodenja z opisovanjem povezav med posameznimi
elementi. Tako bom znotraj tega najprej opisal model razvijanja avtentičnega vodenja, nato
prikazal vlogo strateškega planiranja pri procesu avtentičnega vodenja in še uvedel nov
konstrukt, proces avtentičnega vodenja. Zadnje podpoglavje pa se bo ukvarjalo z diskusijo o
pomenu razvitega konceptualnega modela na uspešnost organizacije, znotraj tega pa bom
ovrednotil še prispevek pričujočega diplomskega dela k znanosti in podal predloge za nadaljnji
razvoj.

1 AVTENTIČNO VODENJE
Na področju vodenja se je v zadnjem času pojavilo novo področje preučevanja, avtentično
vodenje. Razlog za nastanek tega konstrukta naj bi bili turbulentni časi, polni hitrih sprememb
(Avolio & Gardner, 2005, str. 316), socialni izzivi ter grožnje na globalni ravni, kot je terorizem,
nihanje borznih tečajev, spreminjanje moči v svetovnem gospodarstvu, pa tudi škandali,
povezani z neetičnim obnašanjem vodij, kot v primeru Worldcom ali Enron (Cooper, Scandura
& Schriesheim, 2005, str. 476-477). Warren Bennis (2006, str. 3), avtor sedemindvajsetih knjig,
svetovalec in predsednik Inštituta za vodenje na University of Southern California, take vodje
poimenuje zvezdniški direktorji (angl. celebrity CEOs).
Kot je pogosto pri novejših konstruktih, tudi kar se tiče avtentičnega vodenja ne obstaja jasna in
nedvoumna enotna splošno sprejeta definicija, res pa je, da so si glede določenih vidikov, ki
opredeljujejo ta pojem, znanstveniki enotni. Tako se strinjajo, da avtentični vodje dobro poznajo
svojo lastno bit, imajo razčiščena svoja mnenja in stališča, se močno identificirajo s svojo vlogo
vodje in ravnajo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanji (Shamir & Eilam, 2005, str. 396399). Še vedno pa se postavljajo vprašanja, razprave ter razni predlogi in teze o točnih določilih
oziroma elementih avtentičnega vodenja, merjenju avtentičnega vodenja in učinkih, ki ga ima na
uspešnost posameznika in organizacije, razlikovanju elementov in implementacije avtentičnega
vodenja v različnih kulturah ter o razvoju avtentičnega vodenja in doseganju sledenja podrejenih
(Fields, 2007; Jensen & Luthans, 2006; Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005;
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Avolio & Gardner, 2005; Ilies, Morgeson & Nahrgang, 2005; Sparrowe, 2005; van Knippenberg,
van Knippenberg, De Cremer & Hogg, 2005; Harvey, Martinko & Gardner, 2006). Razlog za
zanimanje akademikov je v tem, da je v informacijski dobi, v kateri ideje predstavljajo valuto v
globalni ekonomiji (Bennis, 2006, str. 3), za doseganje uspešnosti preko vzpostavljanja
temeljnega zaupanja, upanja in optimizma ter prožnosti vseh deležnikov organizacije (Peterson
& Luthans, 2003, str. 26-28) ključno razvijanje avtentičnega vodenja (May, Hodges, Chan &
Avolio, 2003, str. 250-257). Vodje se morajo namreč zavedati, da moč sledi idejam, ne več
položaju (Bennis, 2006, str. 3).
1.1 OPREDELITEV AVTENTIČNEGA VODENJA
Avtentično vodenje pomeni vodenje v skladu s svojo lastno osebnostjo, vrednotami, prepričanji,
ob tem pa širjenje teh vrednot preko delovanja kot vzor zaposlenim v organizaciji ter
spodbujanje njihove osebne in strokovne rasti. To je temeljni izvirni konstrukt stila vodenja, ki
zagotavlja pogoje za višjo stopnjo zaupanja. Ljudem tudi pomaga, da razvijajo svoje prednosti
ter so bolj pozitivni, da razširijo svoje mišljenje, dodajo pomen svojim odločitvam in izboljšajo
tako svoje delo kot tudi učinek celotne organizacije v času (Avolio, Gardner, Walumbwa,
Luthans & May, 2004, str. 805-817).
1.1.1 Konstrukt avtentičnosti
Ljudje so tem bolj avtentični kadar ohranjajo svoja resnična čustva, vrednote, lastnosti in
preference ter tudi ravnajo in se obnašajo v skladu z njimi (Cooper et al., 2005, str. 489-490).
Sam pojem avtentičnosti izhaja iz grške filozofije (angl. To thine own self be true), kot stil
vodenja pa določa vodje, ki imajo: (1) veliko zmožnost učinkovito zaznavati informacije o sebi
(svoje vrednote, prepričanja, cilje in čustva); (2) zmožnost uravnavanja svojega obnašanja pri
vodenju v skladu s svojim lastnim jazom; (3) jasno osebno identiteto in; (4) zmožnost
usklajevanja svojih preferenc z zahtevami družbe (Chan, Hannah & Gardner, 2005). Biti
avtentičen torej pomeni biti naraven, izviren, ne kopija (Shamir & Eilam, 2005, str. 396).
Avtentičnost torej vključuje tako posedovanje osebnih izkušenj (vrednot, misli, čustev,
prepričanj) kot tudi ravnanje v skladu s svojim pravim jazom (Gardner et al., 2005, str. 344-345).
Na tem mestu je potrebno dodati, da avtorji ne opredeljujejo avtentičnosti kot izključujočega
stanja. Oseba torej ni ali avtentična ali ne, pač pa gre za stopnjo avtentičnosti (Erickson, 1995).
Posameznik je torej bolj ali manj avtentičen.
Pojem avtentičnosti pa se ne sme zamenjevati s pojmoma pristnosti ali iskrenosti (Penger, 2006,
str. 92). Iskrenost vsebuje tudi odnos, interakcijo z drugimi, medtem ko je avtentičnost strogo
introvertirana (Avolio & Gardner, 2005, str. 319-322). Avtentičnost torej ne vključuje
upoštevanja drugih, čemur pa sicer nekateri akademiki tudi nasprotujejo (Sparrowe, 2005, str.
421). Pristnost pa pomeni mero iskrenosti, do katere je lastni jaz posameznika predstavljen
drugim, ne pa, v kolikšni meri je posameznik res takšen, kot je (Erickson 1995).
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Sam pojem avtentičnosti kot take pa ne vključuje pozitivne akonotacije (Endrissat, Müller &
Kaudela-Baum, 2007, str. 208), čeprav mu jo akademiki iz šole avtentičnega vodenja neločljivo
pripisujejo (Luthans & Avolio, 2003; Avolio & Gardner, 2005, str. 321-324; Gardner et al.,
2005). Avtentičnost je namreč usklajenost posameznikovega obnašanja z njegovimi notranjimi
vrednotami, stališči in prepričanji, pa če so ta dobra ali slaba (Endrissat et al., 2007, str. 208;
Shamir & Eilam, 2005, str. 396-398). Pozitiven psihološki kapital je tako le najboljši možni
predhodnik, ali pa tudi posledica, avtentičnega vodenja (Cooper et al., 2005, str. 479-490). Fields
(2007, str. 196) pa po drugi strani nadgrajuje razmišljanje začetnikov preučevanja avtentičnega
vodenja s tezo, da se morajo vodje, če želijo biti uspešni, zanesljivo obnašati ne le v skladu s
svojimi lastnimi vrednotami, pač pa tudi z družbeno sprejetimi etičnimi pravili.
1.1.2 Avtentičnost in z njo povezani koncepti
Koncept, ki je avtentičnosti zelo blizu, ali včasih celo uporabljen kot sinonim temu pojmu, je
vedenjska integriteta. Goffee in Jones (2005) ugotavljata, da tako vodje kot sledilci avtentičnost
povezujejo z integriteto, torej neoporečnostjo, poštenostjo, neokrnjenostjo (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 1994, str. 305), v smislu, da je za avtentično obnašanje značilna visoka stopnja
integritete. Akademiki pa si, kar se tiče povezave med konceptoma, niso enotni. Nekateri vidijo
konstrukta kot neodvisna drug od drugega, vendar pa naj bi na njiju vplivala skupna, tretja
spremenljivka, kot je iskrenost (Endrissat et al., 2007, str. 208), Cooper in raziskovalci (2005,
str. 490) pa konceptualizirajo integriteto kot predhodnost avtentičnosti. V skladu s tem mora
vodja konsistentno odražati integriteto, da bi ga imeli za avtentičnega. Da bi si vodja torej
prislužil spoštovanje sledilcev in da bi lahko vplival na njihova dejanja, mora poleg avtentičnosti
izkazovati še integriteto, torej imeti osebne vrednote usklajene z družbeno etičnim kodeksom
(Fields, 2007, str. 196).
Poleg integritete se v literaturi v povezavi z avtentičnostjo pogosto pojavljata še pojma zaupanje
(angl. trust) in verodostojnost, angl. credibility (Gardner et al., 2005, str. 361; Goffee & Jones,
2005). Zaupanje z logičnega vidika pomeni stopnjo verjetnosti, da se bo oseba obnašala na
pričakovan, predvidljiv način. S čustvenega pa pomeni razodetje samega sebe ob prepričanju, da
tega ne bo nihče izkoristil (What is trust, 2007). Verodostojnost pa je lastnost človeka, kateremu
je moč verjeti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994, str. 1504).
Da bi v celoti razumeli vzroke za povečanje pozornosti temu področju vodenja, je potrebno
opozoriti na pojem zanemarjanja izvršne avtentičnosti. Tega omenjajo Novicevic, Harvey,
Buckley, Brown in Evans (2006, str. 70), pomeni pa poslabšanje morale med izvršnimi vodjami /
voditelji, torej vrhnjimi managerji. Taki voditelji so pozabili, da če je nekaj legalno, še ne
pomeni, da je tudi prav (Bennis, 2006, str. 3). Kot posledica tega so se pojavili številni škandali,
povezani z neetičnim ravnanjem vodij. Ti so razburkali dogajanje na svetovnih trgih, še posebej
pa na ameriškem. To pa je tudi glavni razlog za osredotočanje na odgovorno obnašanje vodij v
dobi po Enronu (Novicevic et al., 2006, str. 64), kar je tudi povod za nastanek konstrukta
avtentičnega vodenja.
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1.1.3 Kratka opredelitev vodenja
Vodenje je ena izmed štirih temeljnih funkcij managementa, poleg planiranja, organiziranja in
kontroliranja. Izvaja se lahko na različnih ravneh v organizacijski strukturi podjetja. V širšem
pomenu obsega: (1) vodenje v ožjem pomenu (lastnosti in ravnanje vodje); (2) komuniciranje;
(3) motiviranje in; (4) kadrovanje (Dimovski, Penger & Žnidaršič, 2005, str. 217). Ob teh
nalogah pa lahko vodje zasledujejo različne načine in stile vodenja.
Za predmet tega diplomskega dela je bistveno, da je vodenje sposobnost vplivanja na druge, da
delujejo v smeri zastavljenih ciljev. Ta sposobnost vplivanja je odvisna od moči vodje, ki lahko
izhaja iz njegovega položaja ali iz njega samega. Fields (2007, str. 196) vodenje razume kot
dvostranski aganžma med vodjo in sledilci. Bistvo vodenja je torej vpliv (van Knippenberg et al.,
2005, str. 496). Preko tega vplivanja na sledilce pa ga je tudi najlažje opazovati in ocenjevati.
Po Fieldsu (2007, str. 197) podrejeni pogosteje pričakujejo od vodij dober učinek predvsem v
dveh primerih: v času bodisi zelo dobrih bodisi zelo slabih rezultatov organizacije. V takšnih
primerih je tudi zaznavanje in ocenjevanje vodij bolj intenzivno, zato se takrat tudi najbolj
kažejo lastnosti stilov vodenja, tudi avtentičnega.
1.1.4 Pregled teorij avtentičnega vodenja
Razvoj avtentičnega vodenja je na področju teorije organizacijskega vedenja zelo novo področje,
ki je pričelo pritegovati pozornost po razvoju šole pozitivnega organizacijskega vedenja (Luthans
& Yousseff, 2004). Tudi zato je bilo na začetku predpostavljeno doseganje pozitivne
organizacijske identitete na temeljih pozitivnega organizacijskega vedenja s pomočjo
avtentičnega vodenja. V skladu s tem so Avolio in raziskovalci (2004) poudarili pomen
pozitivnega modeliranja, elementa, ki je ključnega pomena za razvijanje avtentičnega vodenja.
Temu so sledile številne raziskave in razprave. Na najbolj temeljni model avtentičnega vodenja,
ki so ga v posodobljeni obliki objavili Gardner in raziskovalci leta 2005, se naslanjam v tretjem
sklopu pri razlagi elementov avtentičnega vodenja. Ostale najpomembnejše teorije in raziskave s
tega področja ter njihova bistvena dognanja pa prikazujem v Tabeli 1 na strani 7. Na tem mestu
je potrebno poudariti, da je tako razprav kot tudi poskusov aplikacije s tega področja v zadnjem
času res ogromno. To je razlog, da se osredotočam le na po mojem izboru najpomembnejše
prispevke avtorjev, ki prispevajo največ k znanstvenem razvoju področja. Omenjam pa tudi
razprave in raziskave, ki se navezujejo na temeljni model avtentičnega vodenja Gardnerja in
raziskovalcev (2005), ki ga bom uporabil tudi kot osnovo za razvoj konceptualnega modela
avtentičnega vodenja.
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Tabela 1: Pregled najpomembnejših teorij in pristopov avtentičnega vodenja

Vir: Lastna izdelava.
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1.2 AVTENTIČNI VODJE
Tudi za ta stil vodenja so mnogi avtorji, akademiki in poslovneži iz prakse, poskušali opredeliti
temeljne značilnosti, ki jih morajo vodje posedovati, pa tudi načine, kako postati avtentičen.
Obstaja več opredelitev, kakšni naj bi bili avtentični vodje, vse pa v določeni meri vključujejo
skladnost njihovega ravnanja z njihovo notranjostjo ter odprtost do sodelavcev (Kerfoot, 2006,
str. 596).
Avtentični vodje so tisti, ki se globoko zavedajo, kaj mislijo in kako ravnajo, ob tem pa jih drugi
zaznavajo kot da se zavedajo lastnih in tujih vrednot, znanja in prednosti, ob tem pa tudi širšega
okvira, znotraj katerega delujejo ter so samozavestni, polni upanja, optimistični, prožni in imajo
močno moralno zavest (Avolio & Gardner, 2005, str. 321). Poleg tega avtentično vodenje
zaznamujejo še pozitivne psihološke kapacitete, ki imajo za posledico večjo stopnjo zavedanja o
sebi in več samoregulativnega pozitivnega obnašanja s strani vodij (Luthans & Avolio, 2003).
George (2007, str. 16) lastnostim avtentičnih vodij doda še strast pri doseganju ciljev, stalno
delovanje v skladu s svojimi vrednotami, samodisciplino pri doseganju ciljev ter vodenje tako z
glavo kot s srcem. Shelton (2008, str. 2) pravi, da avtentični vodje ustvarjajo dodano vrednost,
Warren Bennis (2006, str. 3) pa trdi, da so avtentični vodje edini vodje prihodnosti. V obdobju,
ko je integriteta najpomembnejša lastnost vodij in ljudstvo zahteva bolj pristen odnos od svojih
vodij, morajo le-ti s svojimi podrejenimi ravnati kot s sebi enakimi, partnerji, kolegi. Tako
ustvarjajo dolgoročne, pomembne odnose (George, 2007, str. 16).
George (2007, str. 16) pravi, da ni mogoče definirati stilov, značilnosti ali osebnostnih lastnosti
idealnega vodje. Ob tem pa poudarja, da je to dobro, saj bi v nasprotnem primeru vsi posnemali
ta ideal, s tem pa postali neki drugi ljudje. To pa je v nasprotju z avtentičnostjo. Ljudje ti
zaupajo, če veš, kdo si in če si pristen ter avtentičen, ne pa kopija nekoga drugega (George,
2007, str. 16). Goffee in Jones (2005) opozarjata, da se sam vodja ne more okarakterizirati za
avtentičnega, pač pa ga lahko tako označijo le ljudje v stiku z njim. Avtentičnost je torej
zaznavana le s strani drugih.

2 STRATEŠKO RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Strateško ravnanje s človeškimi viri se je razvilo ob težnji k povezavi delovanja kadrovske
funkcije (angl. human resources) oziroma področja v organizaciji, ki se ukvarja s človeškimi
viri, z višjimi smotri organizacije. Lipičnik (1998, str. 42) pravi, da je bistveni del modela
ravnanja s človeškimi viri razvoj strokovne strategije ravnanja s človeškimi viri in skupne vizije.
Tako se začne potreba po vpetosti aktivnosti ravnanja s človeškimi viri v strategijo podjetja.
Osredotoča pa se predvsem na pridobivanje in izkoriščanje notranjih virov ubranljive
konkurenčne prednosti, ki jih lahko organizacija ohrani tudi ob poskusih posnemanja in izničenja
s strani konkurentov (Kaše, 2004, str. 10). Tudi o tem področju so se porajale mnoge debate,
predvsem zaradi pomanjkanja teoretičnega okvira, ki bi določal torišče tega konstrukta (Way &
Johnson, 2005, str. 2). Teoretično ozadje s svojim okvirjem zagotovita Wright in McMahan
(1992, str. 299). Pomembna za nadaljnje preučevanje strateškega ravnanja s človeškimi viri
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(Wright, Dunford & Snell, 2001, str. 702-703) pa je tudi Barneyeva (1991) teorija na temelju
virov. Ta pokaže, da so notranji resursi organizacij, ki so redki, dragoceni, težko posnemljivi ter
brez ustreznih substitutov na trgu, viri dolgoročne ubranljive konkurenčne prednosti (Barney,
1991, str. 106-112).
2.1 RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Za ravnanje s človeškimi viri v slovenski literaturi najdemo številne izraze oziroma prevode iz
angleškega jezika, na primer ravnanje z ljudmi pri delu, upravljanje človeških virov, upravljanje
kadrovskih virov, management človeških virov ali kadrovski management. Nekateri so ustrezni,
nekateri pa ne morejo biti sinonimi (Lipičnik, 1998, str. 40-41). Bistvo vseh pa je učinkovito
upravljanje z ljudmi in njihovimi zmožnostmi v smeri doseganja ciljev celotne organizacije.
Človeški viri so širše priznani kot najpomembnejši resurs katerekoli organizacije, posebej v
informacijski dobi (Hodgetts, Luthans & Lee, 1995, str. 16). Glede na različne poglede
predstavljajo človeške vire v organizaciji ljudje sami ali pa njihove zmožnosti, torej njihove
sposobnosti, znanja in motivacija (Lipičnik, 1998, str. 28-29). Lepak in Snell (1999, str. 37-38)
kot vire ubranljive konkurenčne prednosti navajata človeški kapital organizacije, medsebojno
povezane aktivnosti ravnanja s človeškimi viri ter odnose med zaposlenimi in njihovo obnašanje.
Področja raziskovanja, ki zadevajo ravnanje s človeškimi viri, opredelita Wright in Boswellova
(2002, str. 250). Rezultat njunega dela je matrika tipologije raziskovanja ravnanja s človeškimi
viri, prikazana v Tabeli 2. Kot spremenljivki sta uporabila število aktivnosti ravnanja s
človeškimi viri (več ali ena) in stopnjo podrobnosti analize (ali se preučuje vidik organizacije ali
posameznika).
Tabela 2: Matrika tipologije raziskovanja ravnanja s človeškimi viri
Število aktivnosti ravnanja s človeškimi viri
Več

Ena
Osamljene funkcije (odnos
med določeno funkcijo in

Stopnja

Organizacija

analize
Posameznik

Strateško ravnanje z ljudmi pri delu

uspešnostjo podjetja)

Odnosi v panogi

Tradicionalno (funkcijsko)

Visoko učinkoviti delovni sistemi

ravnanje s človeškimi viri

Psihološka pogodba

Organizacijska psihologija

Odnos z zaposlenim
Vir: Wright & Boswell, Desegregating HRM: A Review and Synthesis of Micro and MacroHuman Resource Management Research, 2002, str.
250.

Hodgetts in njegova skupina (1995, str. 6-8) med lastnosti, ki bi jih moral imeti vsak dober
program ravnanja s človeškimi viri, uvrščajo skupno reševanje problemov, visoko zavezanost in
vključenost vrhnjih managerjev, konsistentost ciljev, ki so znani po vseh nivojih in funkcijah
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organizacije ter učinkovito uporabo nagrajevanja. Lipičnik (1998, str. 42) opredeljuje sedem
sklopov dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavitvi programa ravnanja s
človeškimi viri: (1) napovedovanje uspeha; (2) pridobivanje uspešnih ljudi; (3) razvoj visoke
uspešnosti; (4) spodbujanje uspešnih sistemov; (5) vzdrževanje uspešne organizacije; (6)
spremembe na bolje in; (7) osredotočenje na uspešnost v prihodnosti.
2.2 AKTIVNOSTI RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
V literaturi glede na način izvajanja aktivnosti ravnanja s človeškimi viri obstaja več pristopov.
Glede na vrste aktivnosti jih Wright in Boswellova (2002, str. 253) delita na tri skupine: (1)
aktivnosti, ki so namenjene privabljanju in razvijanju potrebnih znanj, sposobnosti in veščin; (2)
aktivnosti, ki so namenjene povečevanju motivacije in; (3) aktivnosti, ki so namenjene
pooblaščanju (angl. empowerment) zaposlenih. Obstajata pa dva različna pogleda na izvajanje
teh skupin aktivnosti. Prvi pogled pravi, da so aktivnosti za vse člane organizacije enake, drugi
pa, da se razlikujejo glede na zaposlene oziroma skupine zaposlenih, h katerim so usmerjene.
Samo učinkovita izvedba aktivnosti ravnanja s človeškimi viri, t.i. tehnično ravnanje s
človeškimi viri, pa ni dovolj za dolgoročno ubranljivo konkurenčno prednost. Za doseganje le-te
je potrebna povezava še z drugimi organizacijskimi viri (Way & Johnson, 2005, str. 6).
2.3 OPREDELITEV STRATEŠKEGA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Wright in McMahan (1992, str. 298) strateško ravnanje s človeškimi viri opredelita kot planiran
vzorec aktivnosti človeških virov in ravnanja s človeškimi viri, ki so potrebne, da organizacija
doseže svoje cilje. Nanaša se torej na strateško uporabo človeških virov znotraj podjetja ob
upoštevanju še drugih faktorjev oziroma okoliščin (Chadwick, 2005, str. 206-207). Gre za
področje, ki ima pomemben vpliv na uspešnost organizacije. To pa Way in Johnson (2005, str.
3), kar se tiče raziskovanja vpliva strateškega ravnanja s človeškimi viri, merita s štirimi
postavkami: (1) rezultati človeških virov (obnašanje delovne sile); (2) organizacijski rezultati
(produktivnost, kakovost, storitve); (3) finančni rezultati (dobičkonosnost) in; (4) cena delnice
(za kapitalske družbe). V preteklosti so študije, ki so raziskovale to področje, izpuščale predvsem
rezultate ljudi, torej človeško vedenje, obnašanje.
Ena glavnih značilnosti strateškega ravnanja s človeškimi viri je navpično in vodoravno strateško
ujemanje. To pomeni ujemanje aktivnosti ravnanja s človeškimi viri s strategijo organizacije ter
medsebojno povezovanje, sodelovanje in dopolnjevanje aktivnosti ravnanja s človeškimi viri
(Kaše, 2004, str. 8).
2.4 PODROČJE STRATEŠKEGA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Wright in Boswellova (2002, str. 249-250) strateško ravnanje s človeškimi viri opredelita kot
ožje raziskovalno področje znotraj ravnanja s človeškimi viri, ki preučuje več aktivnosti ravnanja
s človeškimi viri na ravni celotne organizacije. Izvajalci ravnanja s človeškimi viri niso le
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zaposleni v kadrovskem sektorju, pač pa tudi vrhnji managerji ter drugi vodje. Njihova vloga
postaja vse pomembnejša v zadnjem času, saj morajo ravnati s podrejenimi skladno s strategijo
ravnanja s človeškimi viri (Thornhill & Saunders, 1998, str. 460-464).
Strateško ravnanje s človeškimi viri naj bi se ujemalo bodisi z generično poslovno strategijo
bodisi s strateškim tipom (Porter, 1998). To povezovanje se doseže s prirejanjem strateških izbir
o človeških virih glede na značilnosti strategij organizacije. Pri planiranju mora sodelovati tudi
ravnanje s človeškimi viri (Lipičnik, 1998, str. 43). Gre torej za povezovanje dveh področij:
strateškega managementa in ravnanja s človeškimi viri (kadrovske funkcije). Strateško ravnanje
s človeškimi viri se osredotoča tako na vpliv aktivnosti ravnanja s človeškimi viri na strategijo
organizacije (Wright & Boswell, 2002, str. 265), kot tudi na navpično in vodoravno ujemanje
področja ravnanja s človeškimi viri (Wright & McMahan, 1992, str. 297-310). To slednje je
seveda odvisno od strategije. Rezultat ujemanja pa je večja uspešnost podjetja.

3 RAZVOJ KONCEPTUALNEGA MODELA AVTENTIČNEGA VODENJA
Kot je opredeljeno že v uvodu, bom pred sintezo opredelil elemente obeh konstruktov, ki jih je
potrebno razvijati za doseganje želenih ciljev v organizaciji.
3.1 ELEMENTI AVTENTIČNEGA VODENJA
3.1.1. Samozavedanje in samoregulacija
Osnovni komponenti tako avtentičnega vodenja kot tudi avtentičnega sledenja sta
samozavedanje in samoregulacija (Gardner et al., 2005, str. 347), kar je razvidno iz Slike 1 na
strani 12. Samozavedanje je povezano s samorefleksijo in spoznavanjem samega sebe; preko
introspekcije avtentični vodje spoznajo in sprejmejo svoje temeljne vrednote, čustva, identiteto
ter motive oziroma cilje, kar predstavlja štiri komponente samozavedanja po Avoliu in Gardnerju
(2005, str. 324-325). Gre torej za proces, pot, preko katere posameznik razume svoje preference,
prepričanja, želje in talente. Tako se zaveda svojega znanja in zmožnosti. Samozavedanje vodje
je po Avoliu in Garnerju (2005, str. 324) izhodiščni element za razvijanje avtentičnega vodenja.
Samoregulacija pa pomeni obvladovanje svojega vedenja v skladu s svojo osebnostjo in obenem
ohranjanje jasnih, odprtih odnosov do sledilcev in sodelavcev. Gre za ponotranjene procese
obvladovanja, uravnoteženo procesiranje informacij, transparentne odnose ter avtentično vedenje
(Gardner et al., 2005, str. 347). To samokontrolo osebe dosegajo na naslednje načine (Stajkovic
& Luthans, 1998, str. 65-66): (1) postavitev notranjih standardov (vrednot); (2) ocenjevanje
odstopanj med temi standardi in dejanskimi rezultati (vedenjem); in (3) identifikacija aktivnosti
za odpravo odstopanj. Gre torej za usklajevanje vrednot avtentičnih vodij (ali sledilcev) z
njihovimi dejanji. Vedenje v skladu s samozavedanjem in samoregulacijo pa je po Luthansu in
Avoliu (2003, str. 245-255) še okrepljeno s pozitivnimi psihološki stanji (samozavest,
optimizem, upanje in prožnost).
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Slika 1: Model razvoja avtentičnega vodenja prek temeljnih elementov

Vir: Gardner et al., »Can you see the real me?« A self-based model of authentic leader and follower development, 2005, str. 346; Lastna
priredba.

3.1.2. Pozitivni psihološki kapital in lasten pozitivni razvoj
Poleg samozavedanja in samoregulacije Luthans in Avolio (2003, str. 244-252) kot elementa
avtentičnega vodenja opredelita še pozitivni psihološki kapital in lasten pozitivni razvoj. Ti dve
sestavini avtentičnega vodenja imata vlogo tudi pri procesih samozavedanja in samoregulacije.
Najpomembnejša pa je njuna vloga pri pozitivnem modeliranju, tj. ustvarjanju avtentičnih
sledilcev, pa čeprav Endrissat in raziskovalci (2007, str. 208) ter Shamir in Eilam (2005, str. 398)
izražajo skeptičnost do neločljivega povezovanja avtentičnega vodenja s pozitivnimi
psihološkimi resursi. Pozitivni psihološki kapital vključuje elemente pozitivnega
organizacijskega vedenja. To so samozavest, optimizem, upanje in prožnost (Luthans & Avolio,
2003, str. 244-255). Tekom procesa pozitivnega modeliranja avtentični vodje povečujejo
samozavest sledilcev, ustvarjajo v njih upanje, krepijo prožnost in dvigajo nivo optimizma
(Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 273-277).
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3.2 OKVIR STRATEŠKEGA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Pri strateškem ravnanju s človeškimi viri gre torej za to, da so aktivnosti ravnanja s človeškimi
viri usklajene s strategijo podjetja oziroma s ključnimi procesi v organizaciji (navpično
ujemanje). Te aktivnosti morajo biti konsistentne, kar pomeni, da mora imeti celoten proces
ravnanja s človeškimi viri kontinuiteto v času. Povezati je treba ljudi, procese, sisteme in odnose
s strateškimi cilji. To pa se doseže z vključitvijo ravnanja s človeškimi viri v strateško planiranje.
Pri tem mora seveda sodelovati vrhnji management podjetja. Alternativa strateškemu ujemanju
pa je pristop najboljših praks (angl. best practices). Ta pristop je uporaben v vsakršnih
okoliščinah, v nasprotju s strateškim ujemanjem pa ostaja zgolj na kvalitativni ravni. Pogosto se
ga povezuje s primerjalno analizo (angl. benchmarking). Boxall in Purcell (2003), ki povežeta ta
dva pogleda predlagata, da organizacije sicer upoštevajo nekatere univerzalne najboljše prakse,
ob tem pa zagotavljajo specifičnim razmeram zunanjega in notranjega okolja organizacije
prilagojeno planiranje in izvajanje aktivnosti ravnanja s človeškimi viri.
Way in Johnson (2005, str. 11) predlagata teoretični okvir, prikazan na Sliki 2 na strani 14. V
skladu z njim mora biti zagotovljena ustrezna vertikalna povezanost aktivnosti strateškega
ravnanja s človeškimi viri z organizacijskimi cilji ter strategijami (procesi, preko katerih bodo
doseženi cilji). Strateško ravnanje, primarno sredstvo za sporočanje ciljev, prioritet in
zahtevanega obnašanja (Jackson & Schuller, 1995, str. 239), v tem modelu sestavljajo strategije
ravnanja s človeškimi viri ter sistemi ravnanja. Prve opredeljujejo, kako človeški viri v podjetju
ter funkcija, ki se ukvarja z njimi, prispevajo k doseganju organizacijskih ciljev (Way &
Johnson, 2005, str. 12). Sistemi ravnanja s človeškimi viri pa so prakse ravnanja s človeškimi
viri (privabljanje in zaposlovanje, socializacija, plačevanje, nagrajevanje, usposabljanje,
razvijanje zaposlenega, vključenost v odločanje, opolnomočenje, sestava delovnega mesta), ki
spodbujajo vodoravno povezanost in imajo za rezultat obnašanje delovne sile, kakršno
organizacija pričakuje in ceni (Way & Johnson, 2005, str. 12-13).
Pomembna je usklajenost vrednot in ciljev posameznika z vrednotami in cilji organizacije. Ob
tem pa mora biti za zagotavljanje uspešnosti zagotovljena še vodoravna kulturna usklajenost –
skladnost organizacijske kulture z organizacijsko klimo. To pa je mogoče le pod pogojem, da je
podjetje že privabilo določeno število kvalificiranih kandidatov, iz katerih lahko izbere
najprimernejše. Ta izbor mora temeljiti na strategijah ravnanja s človeškimi viri.
Na koncu mora vrhnji management vpeljati najboljše prakse, skladne s strateškimi prioritetami in
praksami ravnanja s človeškimi viri. Te prakse seveda vplivajo na rezultat aktivnosti ravnanja s
človeškimi viri, to je obnašanje zaposlenih. S pomočjo teh najboljših praks pa so narejene
strategije in sistemi ravnanja s človeškimi viri na tak način, da natančno komunicirajo
organizacijske prioritete in pričakovanja vsem zaposlenim (Way & Johnson, 2005, str. 13). Ti se
v skladu s tem tudi obnašajo (rezultati človeških virov) in tako se doseže organizacijska,
finančna in kapitalska uspešnost (glej Sliko 2 na strani 13).
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Slika 2: Teoretični okvir strateškega ravnanja s človeškimi viri

Vir: Way & Johnson, Theorizing about the impact of strategic human resource management, 2005, str. 11; Lastna priredba.

3.3 KONCEPTUALIZACIJA MODELA
Konceptualizacija enotnega modela avtentičnega vodenja znotraj okvira strateškega ravnanja s
človeškimi viri predpostavlja avtentično vodenje kot najprimernejši stil vodenja za udejanjanje
strateškega ravnanja s človeškimi viri. Razviti konceptualni model temelji na prilagojenih
modelih avtentičnega vodenja Gardnerja in njegove skupine (2005) ter strateškega ravnanja s
človeškimi viri Waya in Johnsona (2005), vključuje pa tudi elemente teorije vodenja,
pozitivnega psihološkega kapitala (iz teorije pozitivnega organizacijskega vedenja) in strateškega
managementa (planiranja in upravljanja). Kot je bilo opredeljeno že v uvodu, bo v središču
modela proces avtentičnega vodenja, ki je vpet v elemente strateškega ravnanja s človeškimi viri
in ima pomembno vlogo predvsem pri razvijanju in uresničevanju strategije strateškega ravnanja
s človeškimi viri. Usklajen pa mora biti s celotnim organizacijskim okvirjem, ki sem ga opisal v
prejšnjem podpoglavju.
3.3.1 Model razvijanja avtentičnega vodenja
Avolio in Gardner (2005, str. 8) opozarjata, da razvoj avtentičnega vodenja vključuje
kompleksne procese, ki jih je nemogoče zreducirati le na enostaven program usposabljanja.
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Vključuje torej tako mejnike v življenju ter življenjske izkušnje, kot tudi kontinuirane procese
med vodjami in sledilci.
Najprej mora avtentični vodja doseči avtentičnost oziroma zaznavanje avtentičnosti preko
samozavedanja, samoregulacije, avtentičnega delovanja ter odnosov (Gardner et al., 2005, str.
345). Tako je predhodnik razvoja avtentičnega vodenja posameznikova zgodovina (izkušnje), ki
je povezana tudi z mejniki v življenju. Proces se začne s posameznikovo interpretacijo lastnih
izkušenj ter mejnikov, posebnih dogodkov, ki zaznamujejo njihovo življenje (Avolio & Gardner,
2005; Luthans & Avolio, 2003). Vpliv na vodjo (ali sledilca) ima tako več elementov, med
drugimi družina, otroštvo, kultura, izobrazba, delo ter še posebej vzorniki in prejšnje izkušnje z
vodenjem. Luthans in Jensenova (2006, str. 649) med predhodnike razvoja avtentičnega vodenja
uvrščata tudi organizacijski kontekst (organizacijsko okolje, fizični in finančni resursi; tj. kako je
oseba podprta) ter pozitivni psihološki kapital (samozavest, upanje, optimizem in prožnost). Vse
to vpliva na razvoj posameznikovega samozavedanja, ki je pri avtentičnih vodjih na visokem
nivoju. Taki ljudje zaupajo samemu sebi in se dobro zavedajo svojih temeljnih vrednot, ki so jim
zelo zvesti. Posedujejo tudi integriteto, poštenost, odgovornost, čustveno inteligenco in
zanesljivost. Vodijo jih notranji motivi. V svojo identiteto vključijo vlogo vodje ter sebe zaznajo
kot pozitivne vzornike drugim (Gardner et al., 2005, str. 348-358).
V nadaljevanju avtentični vodje služijo kot vzorniki za sledilce s pomočjo izražanja svojih
temeljnih vrednot, pozitivnih čustev, motivov, ciljev, pa tudi skrbi za rast in razvoj sledilcev,
preko svojih besed in dejanj (Gardner et al., 2005, str. 359). Po teoriji naj bi imeli avtentični
vodje, katerih dejanja so usklajena z njihovimi prepričanji, večji vpliv na sledilce, delno zato, ker
si ti razlagajo avtentičnost kot dokaz zanesljivosti vodje (Fields, 2007, str. 195). Tako se razvije
zaupanje v vodjo. Ravno zato pa mora biti avtentičnost vodje (vključno s samozavedanjem in
stališči), pa tudi integriteta, prepoznavna drugim. Ocene sledilcev glede lastnosti vodje temeljijo
predvsem na neposrednem opazovanju in na interakciji z njimi. Ta stik pri sledilcu služi kot
mejnik v življenju, ki poveča samozavedanje in tlakuje pot lastnemu razvoju in avtentičnemu
sledenju (Gardner et al., 2005, str. 359). Ta faza je v modelu poimenovana pozitivno
modeliranje, gre pa tudi za proces osebne identifikacije članov. Moč in vpliv vodje sta večja, če
sta avtentičnost in integriteta prepoznavna široki množici zaposlenih (Avolio & Gardner, 2005,
str. 325-327), še posebej, če vlada med zaposlenimi konsenz o tej avtentičnosti (Fields, 2007, str.
198). Ravno zaradi tega konsenza je ključno, da se vodja konsistentno obnaša v skladu s to sliko,
ki so si jo o njem ustvarili sledilci (kar je seveda najlažje, če se človek obnaša v skladu s svojim
pravim jazom), da ne bi spodkopal zaupanja vanj.
Vedeti je treba, da sledilci dobivajo informacije in vzgibe, kako naj se obnašajo, ne le od svojih
vodij, pač pa tudi iz samega organizacijskega konteksta, v katerem se nahajajo (kultura,
organizacijska klima, sodelavci, ...). To je drugi vidik vpliva okolja znotraj organizacije na
avtentično vodenje. Včasih prevladuje moč vodij, v drugih primerih pa vpliv teh kontekstualnih
dejavnikov (Fields, 2007, str. 196-197). Zato je pomembno, da znajo vodje vplivati na norme,
prepričanja in vrednote, ki vladajo v organizaciji ter s tem na organizacijsko kulturo in na
zaznavanje zaposlenih v organizaciji. Pozitivni dejavniki organizacijskega konteksta (tudi
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organizacijska identiteta) imajo namreč neposreden vpliv tako na avtentične vodje, kot tudi na
sledilce ter na samo razvijanje avtentičnega vodenja v organizaciji, preko tega pa tudi na trajno
uspešnost organizacije (Avolio & Gardner, 2005, str. 327).
Rezultat razvoja avtentičnega vodenja v organizaciji je, da najbolj avtentični zaposleni
prevzamejo vlogo vodij, ostali pa sodelujejo z njimi pri doseganju skupnih ciljev, vključno s
pozitivno etično klimo. Avtentični vodje pri sledilcih vzgojijo avtentične harmonične osebnosti,
kar jim omogoča zadovoljevati lastne potrebe in razvijati ter dosegati lastne cilje (Gardner et al.,
2005, str. 363-364). To pa pomeni naslednje rezultate: zaradi večje stopnje zaupanja se poveča
prožnost vodij in sledilcev v težkih časih. Sledilci delajo bolj zavzeto, tudi zato, ker s pomočjo
avtentičnih vodij najdejo primerno, izzivalno delovno mesto, s katerim so zadovoljni in kjer
lahko razvijajo svoje talente. Vse to pa vodi k pravemu trajnemu, dolgoročnemu delovnemu
učinku (Gardner et al., 2005, str. 366-367). To je dokazala tudi študija Luthansa in Jensenove
(2006, str. 658), ki zaključuje, da imajo zaposleni (sledilci), ki zaznavajo svojega nadrejenega
kot bolj avtentičnega, višjo stopnjo predanosti delu in več zadovoljstva z delom. Dokazala pa sta
tudi, da obstaja posreden vpliv na večjo organizacijsko uspešnost (produktivnost, zadovoljstvo
kupcev, dobiček, nižja fluktuacija). Podobno je razlagala že raziskava Petersonove in Luthansa iz
leta 2003, še pred uvedbo konstrukta avtentičnega vodenja. Takrat imenovani še vodje, polni
upanja (angl. hopeful), po značilnostih podobni danes oklicanim za avtentične, so imeli pozitiven
vpliv na organizacijske učinke: višje dobičke, manjšo fluktuacijo in bolj zadovoljne zaposlene.
3.3.2 Vloga strateškega planiranja pri procesu avtentičnega vodenja
Proces ima korenine globoko v strateškem planiranju in se nujno začne z opredelitvijo vizije in
poslanstva organizacije. Od opredeljene vizije in poslanstva (na kar seveda vpliva poslovno
področje, torej panoga podjetja ter tudi različne situacijske spremenljivke širšega in ožjega
okolja in zmožnosti podjetja) so odvisni cilji, ki si jih organizacija postavi. Glede na postavljene
organizacijske cilje je potrebno opredeliti strategije organizacije, s katerimi bo dosegala
zastavljene cilje. Pred tem je potrebno napraviti analizo okolja, in sicer zunanjih in notranjih
dejavnikov. Na podlagi tega je potrebno izbrati organizacijske strategije na ravni celotnega
podjetja (celovita), na ravni strateških poslovnih enot ali področij (če gre za diverzificirano
podjetje) in na ravni poslovnih funkcij (Pučko, 2008, str. 90), tudi za kadrovsko funkcijo
oziroma za tisto področje v podjetju, ki se ukvarja s človeškimi viri. Vse to pa ni le enkratna
aktivnost. Gre namreč za kontinuiran proces v času, saj je na podlagi sprotnih analiz okolja
potrebno tudi posodabljati cilje. Spreminjanje ciljev je neposredno povezano s situacijo na trgu
(Lipičnik, 1998, str. 35). Ko se ta spreminja, ji mora podjetje podrejati tudi cilje in preko tega
strategijo.
Kot že omenjeno se na ravni funkcijskih strategij opredelijo tudi strategije in sistemi ravnanja s
človeškimi viri, usklajene s celovitimi in poslovnimi strategijami podjetja. Iz teh pa izhajajo
potrebe organizacije po človeških virih, torej po ljudeh in njihovem znanju in zmožnostih, ki
morajo biti prav tako usklajene z organizacijskimi strategijami. Zato je pred procesom
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privabljanja in izbiranja kandidatov, ki za organizacijo predstavljajo bazen znanja, potrebno
analizirati in natančno opredeliti organizacijske potrebe po človeških virih.
Iz predhodno opredeljenih organizacijskih ciljev pa mora izhajati tudi kultura v organizaciji
oziroma mora biti z njimi usklajena. Organizacijska kultura združuje skupne vzorce vedenja,
razumevanja in mišljenja. To je stabilna dimenzija, za razliko od trenutne, minljive klime. Je vez,
ki druži zaposlene in organizacijo. Kulturo lahko v organizaciji oblikujemo v organizacijsko
identiteto ob predpostavki kontinuirane usklajenosti s klimo (Avolio & Gardner, 2005, str. 327)
in stalnega učenja organizacije, pa tudi kakovostnega bazena znanja posameznikov. Pri
oblikovanju organizacijske identitete gre za integracijo ciljev in motivov zaposlenih in
organizacije, pri čemer močno vlogo igra tudi vpliv vodje (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2007,
str. 192). Ob pozitivnem modeliranju na individualni ravni kot sestavnem delu procesa razvijanja
avtentičnega vodenja se razvija tudi pozitivna organizacijska identiteta na ravni celotne
organizacije (Penger, 2006, str. 97-98), ki povezuje vse deležnike organizacije. Skupaj z
organizacijsko klimo ustvarja organizacijski kontekst, katerega pomen v procesu avtentičnega
vodenja (na samozavedanje in samoregulacijo) sem razložil že v podpoglavju o razvijanju
avtentičnega vodenja. Pomembna naloga avtentičnih vodij je grajenje pripadnosti in širjenje
vrednot preko vplivanja na organizacijski kontekst. Proces avtentičnega vodenja bi bil namreč
onemogočen ob zavračajočem odnosu okolja v organizaciji. Na tem mestu pa bi bilo smotrno
omeniti tudi vpliv negotovega okolja zunaj organizacije in ne le dogajanja znotraj organizacije
na organizacijski kontekst, ki vpliva na obnašanje posameznikov v organizaciji in s tem tudi na
proces avtentičnega vodenja.
3.3.3 Proces avtentičnega vodenja – razvoj novega konstrukta
Proces avtentičnega vodenja za potrebe konceptualizacije modela avtentičnega vodenja po
vsebini ni enak že prej omenjenima razvijanju avtentičnega vodenja ali pozitivnemu
modeliranju. Gre za konstrukt, ki sem ga razvil za prikaz neposredne povezave oziroma
skladnosti področij razvijanja avtentičnega vodenja v organizaciji ter razvijanja in uresničevanja
strategije strateškega ravnanja s človeškimi viri (glej Sliko 3 na strani 18). Slednje se namreč v
organizaciji dosega v treh bistvenih korakih, ki povsem sovpadajo z razvijanjem avtentičnega
vodenja oziroma so zanj ključnega pomena. Tako je najprej potrebno zagotoviti in izbrati prave
avtentične vodje, kar spada med aktivnosti ravnanja s človeškimi viri. Organizacija bo privabila
ter izbrala kandidate in njihovo znanje glede na svoje potrebe, ki jih je predhodno opredelila v
skladu s strategijo. Nato sledi usposabljanje in razvoj vodij. Gre obenem za prvi del razvijanja
avtentičnega vodenja, ki vključuje samozavedanje in samoregulacijo pri vodjah. V skladu z
razvijanjem avtentičnega vodenja bodo najbolj avtentični zaposleni prevzeli vlogo avtentičnih
vodij (Gardner et al., 2005, str. 363-364). Nato pa vodje z uporabo poslovnega komuniciranja in
vodenja (za več o samem komuniciranju glej Sliko 1 v Prilogi 1) usposabljajo in razvijajo vse
zaposlene v organizaciji ter med njimi prenašajo vizijo, vrednote in cilje organizacije. Zaposleni
pa jih oskrbujejo s povratnimi informacijami. To je skladno z avtentičnim sledenjem oziroma z
ustvarjanjem avtentičnih sledilcev prek procesa pozitivnega modeliranja.
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Slika 3: Konceptualni model avtentičnega vodenja
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Vir: Lastna izdelava.

V skladu s strateško naravnanostjo modela je priporočljiv način vodenja s cilji, pri katerem gre
za povezovanje ciljev podjetja z vedenjem posameznikov. Obenem mora biti zagotovljena
participacija posameznikov pri postavljanju ciljev za njihovo vedenje, kar avtentični vodje
spodbujajo. Avtentično vodenje pa je kot situacijsko usmerjen stil vodenja s stalnim
prilagajanjem vodje na različne kombinacije situacij še zlasti priporočljiv ob predpostavki
negotovega okolja, kjer je trenutni stil vodenja potrebno izbrati glede na dano situacijo
(Dimovski et al., 2005, str. 223). Za avtentične vodje je namreč v skladu z njihovimi lastnostmi
značilno, da so sposobni preučiti raznolikost kakršnekoli dane situacije in temu prilagoditi svoje
odločanje ter do prilagoditve pripraviti tudi ostale zaposlene.
Trije opisani koraki procesa avtentičnega vodenja so torej prepleteni tudi s sistemi oziroma
aktivnostmi ravnanja s človeškimi viri. Te prakse, načini ravnanja s človeškimi viri so usklajeni s
procesom pozitivnega modeliranja. Tako se socializacija in razvoj zaposlenih neposredno
nanašata na razvoj avtentičnih vodij in sledilcev skozi procese samozavedanja, samoregulacije in
lastnega pozitivnega razvoja. Aktivnost usposabljanja je del drugega in tretjega koraka, ob tem
pa ne gre zanemarjati pomena pozitivnega modeliranja. Opolnomočenje je povezano s
participacijo sledilcev ne le pri postavljanju ciljev, pač pa tudi pri vključitvi v vsakodnevno
odločanje. To je uspešnejše ob zaupanju in transparentnem odnosu med avtentičnimi vodjami in
sledilci. V luči tega je moč sestaviti delovno mesto s takimi nalogami, ki bodo prispevale tako k
doseganju ciljev organizacije kot tudi k razvoju posameznikov. Na koncu je potrebno razviti še
tak sistem plačevanja in nagrajevanja, ki bo prispeval k motivaciji zaposlenih za doseganje
skupnih ciljev. Te vodje sporočajo med zaposlene med fazo pozitivnega modeliranja (kot je
opisano v podpoglavju o razvijanju avtentičnega vodenja), kar je olajšano ob predpostavki
zaupanja med vodjami in sledilci.
3.4 DISKUSIJA O POMENU KONCEPTUALNEGA MODELA
Raziskave so torej pokazale, da zaposleni ob njihovi participaciji v avtentičnem vodenju
(oziroma sledenju) postanejo bolj zadovoljni in motivirani, kar se kaže tudi v manjši stopnji
fluktuacije. Ti nefinančni rezultati človeških virov pozitivno vplivajo tudi na organizacijske ter
finančne in kapitalske rezultate podjetja (Way in Johnson, 2005, str. 12-13). Med rezultate
človeških virov, ki potem vplivajo na organizacijske in finančne, pa je moč šteti tudi trajen
učinek, ki ga imajo rezultati pri sledilcih po razvijanju avtentičnega vodenja. Višja stopnja
zaupanja, zavzetosti in zadovoljstva pri delu namreč predstavlja obnašanje zaposlenih, kakršnega
si organizacije želijo. Pomeni vir trajne in tudi ubranljive konkurenčne prednosti, saj gre za
avtentično obnašanje, lastno posamezni organizaciji.
Rezultati človeških virov so z nefinančnimi rezultati še posebej tesno povezani in se v določeni
meri tudi prekrivajo, posebej kar se tiče zadovoljstva zaposlenih in njihove večje motiviranosti,
pa tudi večje usposobljenosti za delo, večje pripravljenosti do dela v smeri doseganja
organizacijskih ciljev ter boljše uporabe njihovih zmožnosti in znanja (izboljšanje izobrazbene
strukture, usposabljanje za delo, izzivalno in odgovorno delo, opolnomočenje). To prispeva tudi
k višjemu intelektualnemu potencialu organizacije. Tega kot nefinančni cilj organizacija dosega
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z ustreznim ravnanjem z znanjem, usklajenim s strateškim ravnanjem s človeškimi viri. Vse to
ob razvijanju pozitivne organizacijske identitete vodi v razvoj učeče se organizacije, ki je
nefinančna posledica razvijanja avtentičnega vodenja v okviru strateškega ravnanja s človeškimi
viri, obenem pa predstavlja tudi dinamičen proces za najučinkovitejše doseganje ubranljive
dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti. To je najrazvitejša managerska perspektiva, ki v ospredje
postavlja posameznika, njegovo znanje in participacijo v vseh funkcijah managementa
(Dimovski et al., 2005, str. 73-76). V skladu s tem je drugačna tudi vloga vodij (glej Tabelo 1 v
Prilogi 2), ki sovpada s stilom avtentičnega vodenja in z lastnostmi avtentičnih vodij, opisanih v
podpoglavju o avtentičnih vodjah.
3.4.1 Prispevek diplomskega dela k znanosti
Največji prispevek diplomskega dela je v tem, da prvič povezuje teoretične koncepte
avtentičnega vodenja in strateškega ravnanja s človeškimi viri v enoten model. Ta konceptualni
model temelji na prej postavljenih teoretičnih osnovah in shemah z obeh raziskovalnih področij
in tako postavlja nov koncept za nadaljnji razvoj in praktično uporabo. Obe raziskovalni
področji, ki sem ju v diplomskem delu podrobno preučil, sta v zadnjih letih zelo pogosto predmet
različnih razprav in raziskav. Posebej avtentično vodenje, ki v konceptualnem modelu
predstavlja osrednji proces, je na področju vodenja ob povečanem pomenu zaupanja danes še
posebej popularno. Zato je čas zelo primeren za sintezo elementov obeh področij v enoten
model, katerega namen je enostavnejša aplikacija obeh konstruktov, ki povečujeta uspešnost
organizacije, na konkretno podjetje.
Za ponazoritev smiselne povezave obeh raziskovalnih področij sem v diplomskem delu razvil
nov konstrukt, proces avtentičnega vodenja. To je prvi tak konstrukt, ki v ožjem smislu v treh
korakih poveže razvijanje avtentičnega vodenja ter razvijanje in uresničevanje strategije
strateškega ravnanja s človeškimi viri, v širšem pa služi kot stična točka med obema teoretičnima
osnovama. Ne sme pa se ga zamenjevati z razvijanjem avtentičnega vodenja ali modelom
avtentičnega vodenja. V diplomskem delu sem opisal razlike med omenjenimi pojmi.
Odlika konceptualnega modela avtentičnega vodenja je predvsem v odzivnosti na današnje
spremenljivo poslovno okolje, saj je sama konceptualizacija potekala ob tej predpostavki, pa tudi
obe področji sta se v literaturi pojavili prav v želji po obvladovanju sprememb. Dejstvo je tudi,
da je model prilagodljiv za zelo različne tipe organizacij v zelo raznolikih poslovnih okoljih.
Številne spremenljivke znotraj modela namreč izhajajo iz specifičnih vizij in s tem ciljev
podjetij, pa tudi iz specifičnega organizacijskega konteksta posamezne organizacije.
Seveda pa obstajajo tudi določene omejitve in slabosti tega diplomskega dela. Prva je povezana s
konceptualno naravo modela. Ta kot tak še ne more biti dokončno izoblikovan in se v veliki meri
naslanja na obstoječe konceptualne sheme. Tudi te sheme bi bilo potrebno preveriti in dokazati
zanesljivost nekaterih dimenzij, nato pa model aplicirati v praksi, da bi se lahko upravičila
postavitev določenih predpostavk in zaključkov. Naslednja slabost je povezana s prej
omenjenimi že razvitimi konceptualnimi shemami; gre namreč za neenotnost raziskovalcev na
področju avtentičnega vodenja glede konstruktov in elementov. Tako je na primer avtentično
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vodenje v literaturi obravnavano kot izjemno primerno za današnje turbulentno okolje zaradi
situacijske odzivnosti vodij in njihove zmožnosti prilagodljivosti in spodbujanja le-te. To pa je
nasprotujoče s samim konstruktom avtentičnosti, ki zasleduje konsistentno ravnanje v skladu z
lastnim jazom, kar bi moralo izključevati visoko stopnjo odzivnosti. Zato je nujen konsenz glede
vseh sestavin obeh področij, preden bo omogočena uspešna uveljavitev enotnega modela. Še eno
slabost pa predstavlja nedokončna definiranost razmerja med modelom in oblikovanjem učeče se
organizacije ter vpliva organizacijskega konteksta in njegovih dimenzij na pozitivno identiteto
organizacije. V diplomskem delu sem ta razmerja le nakazal, za še večjo dodano vrednost pa bi
jih bilo potrebno podrobno opisati.
3.4.2 Priporočila za nadaljnji razvoj
Razviti konceptualni model avtentičnega vodenja bi lahko povezali še z določenimi prvinami
strateškega managementa, na primer z različnimi generičnimi ali globalnimi strategijami ter ga
modificirali glede na značilnosti le-teh. Možna bi bila tudi bolj podrobna opredelitev vpeljave
same aplikacije modela v sistem strateškega, taktičnega in celo operativnega planiranja ter kako
bi se to izvajalo po različnih organizacijskih ravneh. Predlagam tudi prilagoditev modela za
internacionalna podjetja, ob uvedbi strateškega mednarodnega ravnanja s človeškimi viri. Pri tem
bi bilo potrebno upoštevati bistveno večji vpliv zunanjih dejavnikov ter pojav nekaterih drugih
notranjih. Konceptualni model lahko služi kot osnova za udejanjanje pozitivne organizacijske
identitete in oblikovanje učeče se organizacije. Seveda pa bi bilo potrebno empirično preveriti,
kako uporaba avtentičnega vodenja neposredno vpliva na finančno in nefinančno uspešnost
organizacije. Vsa ta še ne raziskana področja v povezavi s temi novimi, modernimi koncepti, kot
sta avtentično vodenje in strateško ravnanje s človeškimi viri, kličejo po konceptualizaciji novih
modelov ter nato njihovi aplikaciji v praksi. Zato se glavno priporočilo glasi: model čim prej
testirati v dejanskem poslovnem okolju, na konkretni organizaciji, vpeti v specifičen poslovni
svet.
Managerje organizacij, ki bodo aplicirali razviti model v njihov poslovni sistem, pa opozarjam
na ključni pomen spodbujanja zaupanja, iniciativnosti, povezanosti s podrejenimi in pripadnosti
ter zvestobe, kar vodi k ustvarjanju in krepitvi pozitivne organizacijske identitete. Pomembno je
tudi prepoznavanje pomena znanja in ravnanja z njim in stalno razvijanje v smeri konstruktov
avtentičnega vodenja. Ob tem pa se ne sme zanemarjati razvijanja strateškega ravnanja s
človeškimi viri in njegovih elementov, saj je to pomembna naloga avtentičnih vodij.

SKLEP
Temeljni cilj diplomskega dela je bil razviti konceptualni model avtentičnega vodenja znotraj
okvira strateškega ravnanja s človeškimi viri. Za povezavo obeh področij pa je bila nujna
preučitev obeh in smiselna sinteza. Vodje v organizacijah v današnjem spremenljivem,
nestabilnem poslovnem okolju težijo k maksimizaciji uspešnosti pogosto tudi s pomočjo
neetičnih prijemov, kar zmanjšuje zaupanje ljudi vanje. Zato se je na področju vodenja pojavil
nov konstrukt, avtentično vodenje, ki predstavlja transparentno delovanje vodij v povezavi in
sodelovanju z vsemi deležniki organizacije. Za spremenljivo okolje je poleg spodbujanja
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zaupanja ta stil vodenja primeren tudi zaradi situacijske naravnanosti, participacije in razvoja
zaposlenih ter posledično boljše odzivnosti. Ob prikazu elementov avtentičnega vodenja in
izvirnem modelu Gardnerja in raziskovalcev (2005, str. 346) pa sem v diplomskem delu
ponazoril tudi trajen učinek, ki ga ima razvijanje avtentičnega vodenja v organizaciji.
Tudi strateško ravnanje s človeškimi viri je princip odzivnega delovanja v organizaciji,
primernega za turbulentno okolje. Pomeni dvosmerno povezavo aktivnosti ravnanja s človeškimi
viri s strategijo podjetja (in preko te s cilji) v smeri kontinuiranega zagotavljanja konkurenčne
prednosti, ki izhaja iz človeških virov. Zaradi odzivnosti na spremembe in prekrivajočem se
področju vodenja in aktivnosti ravnanja s človeškimi viri se mi je zdela smiselna povezava obeh
področij v enoten konceptualni model, ki temelji na preteklih raziskavah z obeh področij. Tako
sem razvil konceptualni model avtentičnega vodenja, v središču katerega se nahaja proces
avtentičnega vodenja. Uvedba tega konstrukta služi kot povezava modela razvijanja avtentičnega
vodenja in aktivnosti razvijanja in uresničevanja strategije strateškega ravnanja s človeškimi viri
v treh korakih, kar je del strategij in sistemov (aktivnosti, praks) ravnanja s človeškimi viri. Pri
tem omenjeni trije koraki sovpadajo z razvijanjem avtentičnega vodenja, tj. procesom ustvarjanja
avtentičnih vodij in sledilcev preko pozitivnega modeliranja in lastnega pozitivnega razvoja.
Zato je za razvijanje in udejanjanje strategije strateškega ravnanja s človeškimi viri
najprimernejši prav stil avtentičnega vodenja. Razlog za to je njegova situacijska odzivnost,
ustvarjanje pozitivnih rezultatov človeških virov, prilagojenih potrebam organizacije, jasna
komunikacija ciljev ter participacija zaposlenih pri povratnih informacijah, ključnih za okvir
strateškega ravnanja s človeškimi viri.
Sinteza področij v enoten model ne bi bila mogoča le z ujemanjem elementov avtentičnega
vodenja in aktivnosti strateškega ravnanja s človeškimi viri. Pomembna je vpetost modela v širši,
strateški okvir, ki se začne s strateškim planiranjem in postavljanjem strategije. V procesu
avtentičnega vodenja je komuniciranje ciljev, strategij in vrednot organizacije med avtentične
zaposlene (sledilce) enostavno, saj je del pozitivnega modeliranja, obenem pa učinkovito in
transparentno. Rezultat procesa avtentičnega vodenja (rezultati pri sledilcih) so obenem rezultati
človeških virov: zaupanje, zavzetost, zadovoljstvo pri delu in višja motivacija za doseganje ciljev
organizacije. To pomeni trajno konkurenčno prednost z naslova izrabe človeških virov in boljše
organizacijske rezultate, kar vodi v večjo finančno in kapitalsko uspešnost.
Konceptualni model pa prispeva tudi k nefinančni uspešnosti podjetja. Rezultati človeških virov,
ki so posledica tako strateškega ravnanja s človeškimi viri kot tudi razvijanja avtentičnega
vodenja že sami po sebi pomenijo nefinančno uspešnost: nižjo fluktuacijo, bolj zadovoljno,
motivirano in s tem zagnano delovno silo ter lasten razvoj. To pa ob managementu znanja in
razvijanju pozitivne organizacijske identitete, na kar tudi vplivajo avtentični vodje, vodi v razvoj
učeče se organizacije. Zato lahko potrdim osnovno tezo pričujočega diplomskega dela, ki pravi,
da udejanjanje strateškega ravnanja s človeškimi viri preko avtentičnega vodenja, za to
najprimernejšega stila, pozitivno vpliva na nefinančno in finančno uspešnost organizacije.
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PRILOGE

PRILOGA 1
Slika 1: Komunikacija navzdol, navzgor in horizontalna komunikacija

Komuniciranje
navzgor:
- problemi in izjeme
- predlogi za izboljšave
- poročila o uspešnosti
- pritožbe in spori
- finančne in
računovodske

Komuniciranje
navzdol:
- udejanjanje ciljev
- navodila za delo in
smisel
- postopki in prakse
- povratne informacije o
uspešnosti
- indoktrinacija

Horizontalna komunikacija:
- znotraj oddelčno reševanje problemov
- medoddelčna koordinacija
- iniciative za spremembe in izboljšave

Vir: Dimovski et al., Sodobni management, 2005, str. 246.
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PRILOGA 2
Tabela 1: Vloga vodje v učeči se organizaciji v primerjavi s tradicionalnim
Vloga tradicionalnega vodje
Razmišlja o sebi kot o nadrejenem;
upošteva verigo komand in ukazov, sledi
hierarhiji kontrolnega razpona;
deluje v skladu z organizacijsko strukturo;
večino odločitev sprejme sam in zadržuje
informacije;
zahteva dolge delovne ure, delavnike;

Vloga vodje učeče se organizacije
Razmišlja o sebi kot o pokrovitelju, vodji tima
ali internem svetovalcu;
vzpostavlja delovna razmerja in stike z vsakim
članom organizacije, ki želi nalogo končati;
spreminja organizacijsko strukturo glede na
okolje;
povabi ostale člane, da se pridružijo odločanju,
in deli informacije z zaposlenimi;

ima nizko stopnjo zaupanja;

zahteva rezultate;
goji visoko stopnjo zaupanja;

dopušča prikrivanje napak;
delo centralizira na vrhu piramide;
ima hierarhični stil vodenja z vrha navzdol;

ni možnosti za prikrivanje napak;
opolnomoči zaposlene, da oblikujejo delo;
ima lateralni, sodelovalni stil vodenja;

razmišlja pretežno o stroških;

razmišlja o ustvarjanju dodane vrednosti in
odnosov;

spodbuja individualno izobraževanje;

spodbuja kontinuirano organizacijsko učenje;

dopušča notranjo konkurenčnost
organizacije.

razvija notranje partnerstvo med zaposlenimi.

Vir: Dimovski et al., Sodobni management, 2005, str. 87–88.

2

PRILOGA 3
Tabela 2: Slovar angleških izrazov
Angleško
Ability
Accountability
Antecedent
Attribution
Construct
Credibility
Development
Encompassment
Era
Eudaimonia
Extend
Follower
Genuine
Hopeful
Human Resource Management
Incorporation
Integrity
Nature
Outcome
Own self
Personal identity
Positive organizational behavior
Positive self-development
Preference
Processing
Relationship
Resiliency
Resource
Role model
Scholar
Self-acceptance
Self-awareness
Self-narration
Self-reflection
Self-regulation
Sincerity
Sustainable competitive advantage
Top manager
Transparent
Trigger event
Value

Slovensko
Sposobnost, zmožnost
Odgovornost
Predhodnik
Pripis, pripisovanje
Konstrukt
Verodostojnost
Razvoj, razvijanje
Obseganje
Doba
Sreča
Razprostirati se
Sledilec
Izvirno, pristno
Polno upanja
Ravnanje s človeškimi viri
Vključitev
Integriteta
Nrav
Rezultat
Lasten jaz
Osebna identiteta
Pozitivno organizacijsko vedenje
Lasten pozitivni razvoj
Preferenca
Procesiranje
Odnos
Prožnost
Vir, resurs
Vzornik
Akademik
Sprejetje samega sebe
Samozavedanje
Samopripoved
Samorefleksija
Samoregulacija
Iskrenost
Ubranljiva, trajna konkurenčna prednost
Vrhnji manager
Transparentno
Mejnik v življenju
Vrednota
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