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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom z serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zmiana warunkiem sukcesu.” Z założenia proponujemy zróżnicowaną tematykę, tak aby stworzyć forum wymiany poglądów dotyczących różnych koncepcji i aspektów rozwoju organizacji i podnoszenia jej potencjału.
Na przykład metoda analizy sieci organizacyjnej − jest jednym ze sposobów podnoszenia potencjału organizacji. Dzięki niej istnieją możliwości identyfikacji potencjału poszczególnych osób tworzących zespoły oraz pokazania uwarunkowań przypisywania ich do zespołów. Inny ciekawy pogląd na rozwój potencjału organizacji
daje artykuł poruszający zagadnienie emocji i pracy emocjonalnej. Obecnie od pracowników oczekuje się, że będą prezentowali swoje reakcje emocjonalne zgodnie ze
standardami przyjętymi w danej kulturze i obowiązującymi w danej organizacji, gdyż
są przypisane do określonej roli zawodowej. Artykuł kończą uwagi dotyczące kierunków badań, jakie warto podjąć dla lepszego zrozumienia emocjonalnych aspektów
funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem krótko- i długoterminowych skutków
pracy emocjonalnej w perspektywie jednostkowej i dla całej organizacji. Kolejnym
ważnym elementem w funkcjonowania organizacji jest podejmowanie decyzji strategicznych w optyce okazji i opcji realnych. Poszukiwania autora koncentrują się
na znalezieniu wyróżników współczesnej strategii, a zbiór poruszanych wątków zamknął się w kontekście trzech logik, a mianowicie: pozycjonowania, kompetencji
oraz szans. Ciekawym spojrzeniem na możliwości rozwoju potencjału organizacji
jest wskazanie współzależności występujących pomiędzy modelem doskonałości,
poziomem dojrzałości i jakością przywództwa w organizacji.
Zgodnie z przyjętą w publikacji koncepcją artykuły prezentują nie tylko aspekty
teoretyczne oraz rozważania modelowe oparte na studiach literaturowych, ale także
wyniki badań empirycznych. Pośród zamieszczonych w tomie prac znajdziecie Państwo artykuł poświęcony efektowi synergii wynikającej z powiązania zarządzania
zmianą i zarządzania projektami oraz ciekawe opracowania z branży edukacyjnej
i budowlanej.
W imieniu redakcji życzę Państwu interesującej i inspirującej lektury.
Joanna Martusewicz

