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z�měřen�� n� trén�nk � r�zvíjení m�n�žer�kých d�vedn��tí. V ������né 
d�bě k�mb�n�je p��ní � řed�tel�k�� f�nkc� v ch�r�t�t�vní �rg�n�z�c�, která 
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PODĚKOVÁNÍ VYDAVATELE
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ná�led�jícím vl��tníkům práv:

Přehled � p�p�� tým�vých r�lí v Te�r�� 32: �t�štěn� s lask�vým �v�lením 
Belb�n A���c��te�; �brázek � Te�r�e 35 je 12.3 TPM�del © 1990�2011 All�n 
Drexler � D�v�d ��bbet; �brázek � Te�r�e 41 je �pr�ven p�dle De�l, T. E. 
� Kennedy, A. A., Corporate Cultures: Rites and Rituals of Corporate Life 
(Penguin, 1988), s l��k�vým �v�lením Peter�, Fr��er & D�nl�p; �brázek 
� Te�r�e 45 je �pr�ven p�dle J�hn��n, G., Wh�tt�ngt�n, R. � �ch�le�, K., 
Exploring Strategy: Text and Cases (9th edn) (Pearson Education, 2011); 
�brázek � Te�r�e 60 je �pr�ven p�dle The BCG P�rtf�l�� M�tr�x / Pr�d�ct 
P�rtf�l�� M�tr�x © 1970, the B��t�n C�n��lt�ng Gr��p; �brázek � Te�r�e 70 
je �pr�ven p�dle Cr��by, P. B., Quality is Free: The Art of Making Quality 
Certain (McGr�w�H�ll, 1978); �brázek � Te�r�e 60 je �pr�ven p�dle I�h�k�-
w�, K., Guide to Quality Control (2nd edn) (Asian Productivity Organisa-
t��n, 1986); �brázek � Te�r�e 75 je �pr�ven p�dle E�r�pe�n F��nd�t��n f�r 
Q��l�ty M�n�gement, c�pyr�ght © EFQM 2012 Excellence M�del, Br���el� 
Belg��m, www.efqm.�rg; �brázek � Te�r�e 83 je �pr�ven p�dle „C�nfl�ct 
�nd C�nfl�ct M�n�gement“, Kenneth Th�m��, �n Handbook of Industri-
al and Organizational Psychology, ed. M�rv�n D. D�nnette, �. 900, 1976. 
Upr�ven� �e �v�lením; �brázek � Te�r�e 86 je �pr�ven p�dle Cl�yt�n, M., 
Management Models Pocket Book (M�n�gement P�cket B��k, 2009).

V některých příp�dech �e nám nep�d�ř�l� zj��t�t, kd� vl��tí ��t�r�ká práv� 
k přet��k�v�ným m�ter�álům. Uvítáme j�kék�l� �nf�rm�ce, které nám �m�ž-
ní vl��tníky n�lézt.

PODĚKOVÁNÍ
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Během p��lední �t�vky let �e t��íce m�n�žerů � �k�dem�ckých pr�c�vní-
ků �n�ž�ly př�jít n� t�, c� z �l�věk� dělá �kvěléh� m�n�žer�, � �dh�l�t 
t�jem�tví efekt�vníh� řízení. Vý�ledkem j��� �t�vky m�n�žer�kých te�� 

r�í, které �� v ř�dě příp�dů vzájemně �dp�r�jí. Te�r�í je t�k�vé mn�ž�tví, že 
t� vytíženým m�n�žerům v p�d�t�tě znem�žň�je pr�bír�t �e j�m� � zj�šť�v�t, 
které z n�ch j��� �pr�vd� přín��né � které j��� �píše jen p�míj�vým módním 
vý�třelkem. B�h�žel � v příp�dě, kdy m�n�žer n�r�zí n� �kvěl�� te�r��, jen 
mál�kdy je k ní př�p�jen� d�p�r��ení, j�k jejích myšlenek vy�žít v pr�x�. 
Kl���cký příp�d r�zdíl� mez� te�r�í � pr�xí: m�n�žeř� n��t�p�jí d� �vých 
f�nkcí � r�z�áhlým� zn�l��tm� zá��d efekt�vníh� řízení, �le � jej�ch pr�kt�c-
kým �pl�tň�váním �bvykle pr�cně b�j�jí. Dův�dem k n�p�ání tét� kn�hy 
byl� �n�h� tent� r�zdíl přek�n�t � n�víc:

n předložit praktickou pomůcku manažerům nebo budoucím manažerům, 
kteří neměli příležitost vystudovat MBA, nemají času nazbyt a přitom se 
chtějí dozvědět, jaké nejdůležitější teorie jsou k dispozici a jak by je mohli 
využít na svém pracovišti;

n pomoci lidem, kteří management studovali jako teoretickou disciplínu 
a většinu teorií zřejmě znají, ale příliš se jim nedaří uplatňovat teoretické 
myšlenky v praxi.

Kn�h� je p�án� zh�štěným � řízným �tylem � text byl nem�l��rdně �řezán, 
�by v něm nezů�t�ly žádné �relev�ntní �nf�rm�ce. Vý�ledkem je �tr��ný p�-
p�� 89 hl�vních te�r�í, které by měl k�ždý m�n�žer znát. K�ždé te�r�� j��� 
věn�vány dvě �tránky, kde �tr��ně před�t�v�jeme hl�vní myšlenky � d�p�-
r���jeme, j�k je vy�žív�t v pr�x�. T� zn�mená, že k pr��tení � p�ch�pení 
k�ždé te�r�e vám p��t��í pět m�n�t, � n�víc j� b�dete m�c� z��ít �k�mž�tě 
�pl�tň�v�t. Ne zítr� neb� z� týden, �le hned teď. Jed�né, c� �e �d vá� chce, 
je dát předl�ženým myšlenkám š�nc�. B�jíte �e, že �e něc� nem��í vyd�ř�t? 
Z�p�m�t�jte ��:

MANAŽERSKÉ MOTTO: Chyby a neúspěchy jsou cenou, kterou manažeři 
platí za úspěch v budoucnu. Jedinou chybou, za kterou mohou být opráv-
něně kritizováni, je o nic se nepokusit.

13
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D� kn�hy j�me z�ř�d�l� výhr�dně te�r�e, jej�chž h�dn�t� byl� mn�h�krát 
pr�věřen� pr�xí (z finálníh� výběr� j�me d�k�nce vyškrt�l� � něk�l�k vl��t-
ních te�r�í). Když �� předklád�ný výběr pr��tete, p�ch�píte hl�vní myšlenky, 
z�my�líte �e n�d m�žn�� �pl�k�cí � zk��íte vybr�né te�r�e �vé�t d� pr�xe, 
b�dete �ch�pn� �b�tát v p�d�t�tě v j�kék�l� d��k��� n� tém� „m�n�gement 
� te�r�e“. 

SEDM PŘÍNOSŮ KNIHY

n Budete lepším manažerem.
n Kniha vám pomůže lépe motivovat podřízené a lépe ovlivňovat kolegy.
n Lépe a jistěji dokážete dotahovat věci do konce.
n Překonáte stereotypní myšlení, získáte větší sebedůvěru a vstřícnější po-

stoj k novým myšlenkám, vizím i ambicím.
n Osvojíte si nezbytné dovednosti, které potřebujete prokázat, když usiluje-

te o povýšení.
n Zvýšíte svůj osobní kapitál a cenu.
n Kniha vám pomůže definovat a pochopit váš vlastní manažerský styl.

JAK JE KNIHA ČLENĚNA

Ná�led�jící text je r�z�leněn d� de�et� �á�tí. Prvních devět �e věn�je �pec�-
fickým �bl��tem m�n�žer�ké práce, n�příkl�d b�d�vání týmů neb� �tázce 
m�t�v�ce. Závěre�ná �á�t p�k před�t�v�je různ�r�d�� �bírk� �kvělých te�r�í. 
K�žd�� z n�ch by ��ce byl� m�žné z�ř�d�t d� některé z předch�zích �á�tí, �le 
záměrně j�me je chtěl� před�t�v�t ��m��t�tně. Jde t�t�ž � te�r�e �n�verzálně 
pl�tné, které můžete p��žív�t v celé ř�dě ��t��cí. N�příkl�d P�ret�v� pr�v�-
dl� �e vám ��věd�í j�k př� řešení per��nálních pr�blémů, t�k př� zj�šť�vání, 
kd� j��� v�š� nejcennější zák�zníc�. 

Pr� všech de�et �á�tí pl�tí, že v n�ch pr�bíráme dv� typy te�r�í. Zhr�b� 
20 % z n�ch �e z�bývá re�l��t�ckým p�hledem n� pr��tředí, v němž �e p�-
hyb�jete. P�k�d ned�kážete �právně vyh�dn�t�t ��t��c�, p�vedete ne��tálé 
b�tvy pr�t� �vé �rg�n�z�c� � �tejně n��eh� ned��áhnete. D�lších 80 % te�r�í 
vám má p�m�c� zvýš�t efekt�v�t�. Když �e vám t� p�d�ří, výr�zně zvýšíte 
�v�� důvěryh�dn��t.

U k�ždé te�r�e n�jdete v �v�d� ráme�ek, kde �e d��tete, v j�ké ��t��c� 
neb� z� j�kých �k�ln��tí by�te te�r�� m�hl� vy�žít. ��m�zřejmě tím n�bí-
zíme jen v�dítk�. Ur��tě vá� n�p�dn�� � j�né m�žn��t� �pl�tnění. N� závěr 
p�k�ždé předkládáme �tázky, které by�te měl� p�l�ž�t ��m� ��bě. U ř�dy 

89 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH MANAŽERSKÝCH TEORIÍ PRO PRAXI
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te�r�í by �e h�d�l� p�klád�t �� �tejné �tázky, �le �n�ž�l� j�me �e, �by �e �táz� 
ky ne�p�k�v�ly. C�ž nezn�mená, že by�te �vedené �tázky nem�hl� vy�žív�t 
� v j�ných příp�dech. T�kže d�p�r���jeme, �by�te �e p� pře�tení k�ždé te�r�e 
z�my�lel�, j�ké d�lší �tázky by�te �� měl� p�l�ž�t.

Ř�d� myšlenek �e v různých te�r�ích p�ch�p�telně překrývá neb� n� �ebe 
n�v�z�je. Pr� ��n�dnění �dh�l�vání vzájemných pr�p�jení j�me k�žd�� 
te�r�� �zn���l� �í�lem � t�t� �í�l� p��žíváme v �dk�zech. T�kže n�příkl�d 
poznámka (viz Teorii 11) �dk�z�je n� te�r�� vl��tn��tí, z�tímc� p�známk� 
(viz Část 3) �dk�z�je n� cel�� �á�t věn�v�n�� m�t�v�vání z�mě�tn�nců. 

V k�ždé �á�t� j�me vybr�l� jedn� te�r��, která p�dle n�šeh� náz�r� kr�l�je 
všem ��t�tním. V závěr� kn�hy před�t�v�jeme �b��l�tníh� vládce všech m�-
n�žer�kých te�r�í, �pět p�dle n�ší v�lby. B�deme rád�, když nám dáte vědět, 
c� �� � n�šem výběr� my�líte. 

A NAKONEC…

Ak�dem��tí pr�c�vníc� � my�l�telé v �bl��t� m�n�gement� �ep��l� �t�hy p�b� 
l�k�cí, v n�chž r�zebír�jí r�zdíly mez� řízením � vedením. Tvrdí, že m�n�-
žeř� � vůdc� vyk�z�jí r�zdílné ch�r�kter��t�ky � p�ych�l�g�cky jde � velm� 
�dl�šné typy l�dí. Pr�vd� vyp�dá t�k, že k�ždý, kd� �e �c�tne v m�n�žer�ké 
f�nkc�, m��í �mět k�mb�n�v�t r�le �dm�n��tr�t�vníh� pr�c�vník�, m�n�žer� 
� vůdce – tedy p�k�d �v�� prác� dělá d�bře � efekt�vně. Z t�h�t� dův�d� 
v kn�ze p��žíváme termín „m�n�žer“, � výj�mk�� některých te�r�í věn�v�-
ných vedení � vůd�ím ���bn��tem. 

Přejeme vám h�dně ště�tí � ��pěšn�� k�r�ér� � d��fáme, že �e vám kn�h� 
b�de líb�t. 

James McGrath a Bob Bates
�ervenec 2013

15ÚVOD
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Všechny m�n�žer�ké te�r�e j��� z p�d�t�ty věc� jen �á�te�ným �br�-
zem � zjedn�d�šením k�mplexní re�l�ty, kter�� �e �n�ží vy�větl�v�t. 
O�ekáv�t, že by jedn� te�r�e d�k�n�le vy�větl�v�l�, j�k �e věc� m�jí, 

neb� že by �e d�l� �pl�k�v�t n� j�k��k�l� ��t��c�, je �tejně n��vní, j�k� vzít 
�� m�p� L�ndýn� � předp�klád�t, že �e p�dle ní b�dete m�c� bezpe�ně p�-
hyb�v�t p� celé Evr�pě. 
P�k�d nej�te �beznámen� �e š�r�k�� škál�� m�n�žer�kých te�r�í � myšle-
nek, p�dle n�chž by�te m�hl� �pr�v�v�t �vé jednání, b�dete př�p�mín�t te��-
ře, jeh�ž jed�ným nář�dím je kl�d�v� � který ke k�ždém� pr�blém�, n� nějž 
n�r�zí, př��t�p�je, j�k� by šl� � hřebík, který p�třeb�je z�tl��ct (t�khle ��� 
m��el přemýšlet ten chl�p, c� m� děl�l k�chyň).
Nejdůlež�tějším� �l�vy z předch�zíh� �d�t�vce j��� t�t�: �pr�v�v�t �vé jed-
nání. Některé te�r�e vá� �k�mž�tě ��l�ví � �n�p�r�jí. J�né �k�mž�tě z�vrhnete. 
T� je v p�řádk�. Některé pří�t�py j��� v r�zp�r� � v�ším typem ���bn��t�. 
P�k�d te�r�e ne�dráží v�še před�t�vy � t�m, j�k by �e � l�dm� měl� z�cházet, 
př�jde vám z�těžk� j� efekt�vně �pl�tň�v�t. C� by�te měl� �děl�t? Z k�ždé 
te�r�e �� vybr�t, c� je pr� vá� �ž�te�né. A j�k př� t�m p��t�p�v�t? P�jďme n� 
m�ment tr�ch� �db���t.
J�zz�ví m�z�k�nt� z��ín�jí tím, že �e n���í jedn�tl�vé �kl�dby. P��t�pně je 
zvládn�� t�k d�k�n�le, že kdyby�te �eděl� mez� p��l�ch���, b�dete �bd�-
v�v�t, j�k krá�ně hr�jí. K te�r�ím můžete př��t�p�v�t �bd�bně. K�žd�� �� 
pře�tete � z�my�líte �e n�d ná�led�jícím� �tázk�m�: J�k bych t�t� te�r�� m�hl 
vy�žít? V j�kých ��t��cích? N�příkl�d když �� pr��t�d�jete te�r�� ��t���níh� 
vedení (viz Teorii 16), m�žná vá� rázem n�p�dne, j�k �n�dné b�de �pl�tň�-
v�t j� v pr�x�. R�zh�dnete �e, že j� vyzk��šíte hned příště, �ž b�dete některé-
m� z p�dřízených z�dáv�t n�vý �k�l. O tř� dny p�zděj� �e t�k�vá přílež�t��t 
n��kytne � vy vyzk��šíte n�vý pří�t�p. P����díte, j�ké vý�ledky př�ne�l, 
� p�dle t�h� �e r�zh�dnete, zd� b�dete te�r�� p��žív�t � v b�d��cn�, m�žná 
� �r��tým� �pr�v�m�, neb� zd� n� n� z�p�menete, třeb� pr�t�, že nevyh�v�-
je v�šem� typ� ���bn��t�, neb� pr�t�, že nez�p�dá d� způ��b� „j�kým �e 
� ná� věc� děl�jí“ (viz Část 5). N� t�mt� pří�t�p� ke zk��šení te�r�í není n�c 
šp�tnéh�. P�může vám �tát �e velm� k�mpetentním m�n�žerem. Ale n�kdy 
�e z vá� ne�t�ne j�zz�vá legend�, pr�t�že j�te �e n����l� p��ze d�k�n�le �n-
terpret�v�t jedn�tl�vé �kl�dby. 

Jak si z této knihy odnést co nejvíce
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P�k�d �e chcete �tát �kvělým j�zz�vým m�z�k�ntem, m��íte �e n����t �m-
pr�v�z�v�t. Zákl�dní m�t�v je jen vých�zím b�dem, z nějž �e vydáváte n� 
ce�t� �bjev�vání, př��emž vy�žíváte celéh� �véh� h�debníh� n�dání � vše-
h�, c� j�te �e n����l�. V m�n�gement� pl�tí t�též. Jeh� p�d�t�t�� je řízení 
l�dí. L�dé nejedn�jí l�g�cky. Nej��� �tr�je. Nemůžete n� k�ždéh� �pl�k�v�t 
t�též te�r�� � ��ekáv�t, že d��áhnete �tejných vý�ledků. J�k tedy máte p�-
�t�p�v�t? 

n Prostudovat si náměty (teorie), které teoretici managementu postupně 
vymýšleli.

n Pochopit, jak lze každou teorii uplatňovat v praxi, a zamyslet se nad mož-
nostmi jejího používání s přihlédnutím k tomu, co je či není ve vaší organi-
zaci i pro vás osobně přijatelné.

n Sledovat, jak jednají jiní manažeři. 
n Snažit se co nejlépe poznat své zaměstnance a pochopit, co je motivuje.
n Zkoušet a rozvíjet své manažerské dovednosti při každé příležitosti. Vy-

zkoušet uplatňování teorií uvedených v této knize – buď v plném rozsahu, 
nebo si vybrat jen určité části každé teorie. 

n Vést si záznamy, buď formou deníku, nebo třeba jen poznámek na okrajích 
knihy. Velmi stručně zaznamenávat své zkušenosti, například: Co se stalo? 
Proč k tomu došlo? Co jsem mohl udělat jinak? Proč jsem v této situaci 
uspěl, zatímco v jiné ne? Učte se z těchto mini-reflexí a upravujte podle 
nich své jednání v budoucnu. 

Když �� b�dete děl�t p�známky, p�může vám t� vn�třně �e zt�t�žn�t �e zí�k�-
ným� p�zn�tky � p�n���ením�. K�ždý t�kt� zpr�c�v�ný p�zn�tek, r�zl�žený 
n� jedn�tl�vé �l�žky, �e �tává ����á�tí „k�mp��t�“, který �e hr�m�dí někde 
v temných zák��tích v�šeh� p�dvěd�mí. T�m �e mí�í � v�š�m� em�cem�, 
pře�věd�ením� � p��t�j�, � vý�ledkem je v�še vl��tní jed�ne�ná zá��b� vě-
d�m��tí. Z ní p�k v příp�dě p�třeby �erpáte �n�p�r�c� pr� k�ždé r�zh�dn�tí 
� k�ždý kr�k, který ��níte. Tím �e �tváří váš ���bní � ���b�tý m�n�žer�ký 
�tyl � než �e n�dějete, d�kážete �mpr�v�z�v�t �tejně �kvěle, j�k� �k�te�ní 
m��tř�. 

Nevěříte? Říkáte ��, že všechny ty kecy � p�dvěd�mí � p�třebě reflexí 
j��� jen d�lší �kázk�� h�v�d�n, kterým� �e z�býv�jí t�kzv�ní �db�rníc� n� 
m�n�gement? OK. Kdy j�te n�p��ledy �eděl� n� něj�ké p�r�dě, kde šéf �zná-
m�l: „Příští mě�íc �e p��tíme d� re�l�z�ce X“, � vy j�te �k�mž�tě „věděl�“, 
že t� není d�brý náp�d? Byl� vám j��né, že z t�h� b�de p�řádný prů�er, �le 
ned�káz�l� by�te vy�větl�t, pr�� j�te �� tím t�k j��tí? T�k t�hle je �kázk� vy� 
�žívání v�š�ch zn�l��tí �l�žených v p�dvěd�mí. Dříve �e t�m� řík�l� „t�še-
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ní“ neb� „vn�třní p�c�t“. Jde � něc�, c� je n�t�l�k reálné � ��lné, že t� n���tel 
N�bel�vy ceny z� ek�n�m�� Fr�edr�ch v�n H�yek p��ž�l j�k� jeden z p�lířů, 
n� n�chž p��t�v�l �vé te�r�e � f�ng�vání v�lnéh� trh�. Jeh� myšlenky změ-
n�ly p�d�b� br�t�ké � �mer�cké h��p�dář�ké p�l�t�ky v ��mde�átých letech 
� zů�táv�jí � nám� d� dnešních dnů. 

89 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH MANAŽERSKÝCH TEORIÍ PRO PRAXI
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JAK LIDI ŘÍDIT

1
ČÁST
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V tét� �á�t� n�leznete dv� typy te�r�í. Jedny p�cházejí z r�néh� �bd�bí 
m�n�žer�kéh� myšlení, kdy �e ��t�ř� �n�ž�l� p�zn�t � p�p��t f�nkce 
m�n�gement�. Tent� typ te�r�í vám říká, c� by�te měl� děl�t. Dr�hý typ 

te�r�í říká, j�k by�te t� měl� děl�t.
Žádná te�r�e vám �le nedá jedn� zá��dní r�d�: „Věren b�ď ��bě ��mém�“ 

(Shakespeare, Hamlet). V m�n�žer�kém �větě t� zn�mená, že když �e b�dete 
�n�ž�t k�pír�v�t pří�t�p něk�h� j�néh�, ne��pějete. M��íte �e �tát jed�ne�-
ným m�n�žerem – tím, kým můžete být právě jen vy. C�ž nezn�mená, že 
by�te nem�hl� mít �vé vz�ry.

N��p�k, �led�jte, c� děl�jí m�n�žeř�, které �bd�v�jete, � ř�ďte �e jej�ch 
příkl�dem. Čtěte ž�v�t�p��y m�n�žerů, které �e d��t�n�� mez� nejpr�dáv�-
nější t�t�ly. Př�t�m �le nez�p�mínejte, že t�hle l�dé ž�jí �vé vl��tní ž�v�ty, 
�dl�šné �d v�šeh�. Máte j�né ���bn��tní ry�y, ž�v�tní zk�šen��t�, vzdělá-
ní � d�vedn��t�. T�ké zřejmě z�tím neřídíte firm�, jejíž h�dn�t� �e p��ítá 
v m�l��rdách l�ber, � nemáte m�c � výh�dy, j�mž �e t�hle l�dé těší. Ú�pěšní 
p�dn�k�telé m�jí �hr�mn�� m�c � vl�v � m�h�� �� d�v�l�t být t�k �vérázní 
� nek�nf�rmní, j�k �e j�m zlíbí. P�k�d �e �le p�d�bně b�dete ch�v�t vy, �n�ž 
by�te d��áhl� jej�ch p��t�vení, �k�lí vá� zřejmě b�de p�v�ž�v�t z� jedn�h� 
z p�ych�p�tů, kteří �e n�jd�� n� k�ždém pr�c�v�št� (v�z Teorii 80), a budete 
zdv�ř�le vyzván� k �dch�d�.

C� by�te tedy děl�t měl�? Přemýšlejte � t�m, c� �� pře�tete, � vybírejte 
�� te�r�e neb� myšlenky, které vá� ��l�ví, které j��� vám blízké � � n�chž �e 
d�mníváte, že by ve v�ší �rg�n�z�c� m�hly f�ng�v�t. Nezk��šejte �pl�k�v�t 
pří�t�py, které �e vám nezd�jí.

N� zákl�dě p�z�r�vání jednání j�ných m�n�žerů, pr��t�d�vání �le�p�ň 
některých m�n�žer�kých te�r�í, �led�vání ��pěšných k�legů � n�bývání 
zk�šen��tí � k�žd�denní m�n�žer�k�� pr�xí �e p��t�pně z��ne �tvářet váš 
vl��tní jed�ne�ný m�n�žer�ký �tyl. P�dp�r�jte jeh� r�zv�j pr��tředn�ctvím 
p�kr���jícíh� �t�d��, d�lšíh� p�z�r�vání, přemýšlení � �n�lyz�vání.

Čím víc �� b�dete �věd�m�v�t, j�ký je váš m�n�žer�ký �tyl � j�k pů��bí n� 
dr�hé, tím efekt�vnější b�de v�še práce. Nez�p�mínejte n� jedn� p�d�t�tn�� věc. 
O t�m, že j�te �kvělý m�n�žer, je mn�hem �n�zší pře�věd��t šéf� než p�dřízené. 
�tejně j�k� je t�m� v příp�dě ž�v�tníh� p�rtner�, t�ké v�š� z�mě�tn�nc� j��� 
� vám� k�ždý den � zn�jí v�še „�k�te�né já“. Z�jímejte �e � t�, j�k vá� v�dí, 
� věn�jte p�z�rn��t �l�bým �tránkám, které vám p�m�hl� �dh�l�t.

ÚVOD
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TEORIE 1

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

14 PRINCIPŮ MANAGEMENTU PODLE FAYOLA: 
ČÁST 1 – STRUKTURA A KONTROLA

Uplatnění: Připomíná, že jako manažer musíte využívat své autority, abyste 
zajistili účinné fungování struktur a systémů, které má vaše organizace 
nastaveny k řízení lidí a zdrojů.

Henr� F�y�l zf�rm�l�v�l �vých 14 pr�nc�pů m�n�gement� v kn�ze Admi- 
nistration industrielle et generale (1916). Vzt�hy mez� z�mě�tn�v�tel�, m�-
n�žery � z�mě�tn�nc� pr�šly �d těch d�b mn�h� pr�měn�m�, �tejně j�k� p�-
�žív�ná term�n�l�g�e. F�y�l�vy myšlenky pře�t� zů�táv�jí relev�ntní. 

F�y�l byl pře�věd�en, že je �dp�vědn��tí m�n�žerů, �by z�j��t�l�, že �r-
g�n�z�ce b�de mít ���nně n��t�ven�� �tr�kt�r� �l��žící p�třebným ��elům, 
� že m�n�žeř� j��� p�v�nn� efekt�vně říd�t l�d�ké � ��t�tní zdr�je. 

PODLE FAYOLA BY MANAŽEŘI MĚLI:

Uplatňovat svou autoritu.

Zajistit, aby zaměstnanec dostával příkazy vždy jen od jediného nadřízeného.

Nastavit v rámci organizace jasnou řídící strukturu (liniové řízení).

Zajistit jednotné zaměření činnosti všech zaměstnanců.

Řídit potřebné lidské a ostatní zdroje.

Zajistit disciplinovanost zaměstnanců.

Koordinovat hlavní činnosti prostřednictvím centralizace. 

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Máte právo zaměstnance řídit a očekávat, že vaše příkazy budou plnit. Po-
kud nedokážete uplatňovat svou autoritu (viz Teorie 76 a 77), podřízení vás 
budou považovat za slabocha. Při udělování příkazů nevystupujte nesmě-
le, nejistě nebo rozpačitě (viz Teorii 11). Pokud někdo váš požadavek nespl-
ní, nepřehlížejte to. Zopakujte svůj pokyn, a pokud vás podřízený nadále 
ignoruje, poohlédněte se po vhodných sankcích, které byste mohli uplat-
nit (viz Teorii 17). V žádném případě nekapitulujte a neřešte situaci tím, že 
daný úkol splníte sami.

n Prosazujte princip, který Fayol nazval jednotným zaměřením. V každé or-
ganizaci by měl být pouze jeden šéf, jediný plán a jediná vize. Ujistěte se, 
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že zaměstnanci mají jasno ohledně řídící struktury (tj. kdo má jakou au-
toritu), jsou obeznámeni s organizační strukturou a vědí, jak do ní sami 
zapadají, a zajistěte, aby sami usilovali o plnění cílů celé organizace.

n Zorganizujte práci tak, aby každý pracovník měl nad sebou jediného lini-
ového manažera. Pokud má někdo dva šéfy, vznikají problémy ohledně 
pracovních priorit a zaměstnanci se budou snažit poštvat manažery pro-
ti sobě. 

n Se zaměstnanci chcete mít vztahy založené na vzájemné důvěře, respektu 
a upřímnosti. To ale neznamená, že byste měli slevovat z disciplíny. V rámci 
organizace platí určitá pravidla (v řadě případů jde o pravidla nepsaná), je-
jichž dodržování musíte přísně vyžadovat – od svých zaměstnanců i sami 
od sebe. 

n Vaší odpovědností je zajistit, aby zaměstnanci vždy měli k výkonu své 
práce v pravý čas potřebné zdroje. Podle toho, jak úspěšně dokážete tyto 
zdroje zajistit, vás budou zaměstnanci posuzovat. Neustále sledujte situa-
ci, předvídejte budoucí potřeby a okamžitě doplňujte, cokoli chybí. Mysle-
te dopředu. 

n Potřeby organizace vždy nadřazujte svým vlastním zájmům nebo zájmům 
svého týmu. Pokud nebude úspěšná celá organizace, přijdete o práci vy 
i váš tým. Suboptimalizace možná staví vás nebo váš tým do lepšího svět-
la, přesto se jí vyhýbejte. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Má nad sebou někdo z mých podřízených víc než jednoho manažera?
n Jsou cíle mého týmu v souladu s cíli organizace?

2314 PRINCIPŮ MANAGEMENTU PODLE FAYOLA: ČÁST 1 – STRUKTURA A KONTROLA
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14 PRINCIPŮ MANAGEMENTU PODLE FAYOLA: 
ČÁST 2 – PRACOVNÍ VZTAHY

Uplatnění: Když si potřebujete rychle připomenout základní odpovědnosti, 
jež máte vůči své organizaci a zaměstnancům.

Když �vážíme, že Henr� F�y�l z��ín�l pr�c�vní k�r�ér� j�k� důlní �nženýr 
v r�ce 1860, j��� jeh� před�t�vy � z�cházení �e z�mě�tn�nc� ze �tr�ny �rg�-
n�z�ce překv�p�vě m�derní.

FAYOL TVRDIL, ŽE MANAŽEŘI BY MĚLI:

Zvyšovat produktivitu prostřednictvím dělby práce.

Podřizovat vlastní potřeby i potřeby svých týmů potřebám organizace.

Dbát na spravedlivé odměňování pracovníků.

Zajistit, že se všemi zaměstnanci bude zacházeno rovně a spravedlivě.

Poskytnout lidem co možná nejvyšší jistotu zaměstnání.

Podporovat iniciativu.

Vytvořit a upevňovat morálku kolektivu (esprit de corps).

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Dělba práce v podobě série neustále se opakujících pracovních úkonů už 
není přijatelnou cestou. Lidé dnes v zaměstnání hledají naplnění a smysl 
(viz Část 3). Nicméně skoro vždy se dají nalézt způsoby, jak zvýšit efektivitu 
a produktivitu práce. Každoročně přezkoumávejte rozdělení práce a pra-
covní postupy ve svém týmu.

n Musíte podřídit vlastní potřeby i potřeby svého týmu potřebám organiza-
ce. Dlouhodobě vám to pomůže: budete vnímáni jako někdo, kdo vidí věci 
v širším kontextu.

n Výše vašeho platu i platů vašich podřízených by měla být srovnatelná 
s platy lidí, kteří v dané organizaci vykonávají podobný typ práce. Přílišné 
rozdíly vyvolávají zášť a podkopávají týmového ducha (viz Teorii 27). Sle-
dujte výše platů a v případě potřeby zakročte.

n Zaměstnanci od šéfa vyžadují férový a konzistentní přístup. Pokud vaše 
jednání nebude konzistentní, povede to k nárůstu nejistoty. Určitě je v po-
řádku chovat se přátelsky a vstřícně! Přitom však nezapomínejte, že jedno-

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 2
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ho dne budete možná muset někoho ze svých lidí potrestat nebo propus-
tit, takže si udržujte profesionální odstup. 

n Nemůžete si dovolit někoho protežovat. Ke všem zaměstnancům se musí-
te chovat stejně.

n Noví zaměstnanci se zapracují rychleji, pokud budou cítit, že u vás mají 
podporu a jistotu zaměstnání. Vyčkejte s hodnocením jejich výkonu a do-
přejte jim dostatek času, aby ukázali, co v nich je.

n U všech zaměstnanců podporujte osobní iniciativu, v rámci jasně urče-
ných hranic.

n Existuje celá řada způsobů, jak posilovat morálku kolektivu. V armádě se 
esprit de corps rozvíjí na základě sdílených útrap. Možná usoudíte, že 
bude lepší pravidelně vyrazit se zaměstnanci někam na společnou večeři 
než mašírovat v prosinci nepřístupným terénem. Přestože se vždycky na-
jde pár lidí, které byste s chutí poslali vymrznout třeba na Sibiř. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Mám mezi zaměstnanci své oblíbence?
n Je v mém týmu někdo, s kým nerad jednám? Chovám se k němu jinak než 

k ostatním? Nebo naopak, nezvýhodňuji jej nějak, abych tím kompenzoval 
fakt, že jej nemám rád?

2514 PRINCIPŮ MANAGEMENTU PODLE FAYOLA: ČÁST 2 – PRACOVNÍ VZTAHY
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TAYLOR A VĚDECKÉ ŘÍZENÍ

Uplatnění: Když máte k dispozici omezené lidské zdroje a potřebujete 
zvýšit produktivitu.

Freder�ck T�yl�r �e vypr�c�v�l z dělník� v t�vární h�le d� řed�tel�ké f�nkce 
ve �p�le�n��t� Bethlehem �teel, největší �celárně ve �p�jených �tátech. Byl 
������níkem Henr�h� F�y�l�, �le n� r�zdíl �d něj �e víc z�jím�l � výk�nn��t 
než � ��c�ální ��pekty řízení l�dí. Kn�h� The Principles of Scientific Manage-
ment (1913) z něj �děl�l� z�kl�d�tele vědeckéh� řízení.

TAYLOR:

Byl přesvědčen, že úkolem manažera je práci plánovat a kontrolovat a že pro každou pracovní 
činnost existuje jediný nejúčinnější způsob, jak ji nejlépe vykonávat.

S využitím časomíry a sledování pohybů rozkládal každý pracovní postup na jednotlivé úkony 
a odstraňoval vše nepotřebné. Pomocí této metody zredukoval počet pohybů, které potřebuje zedník 
k položení cihly, z 18 na 5, což šetří čas a peníze. Jeho dílo položilo základy využívání dělby práce 
a hromadné výroby, s níž posléze dosáhl ohromných úspěchů Henry Ford při výrobě automobilů.

Tvrdil, že nejlepší cestu k dosažení maximální produktivity představuje pečlivý výběr a vyškolení 
zaměstnanců a zajištění příležitostí k dalšímu rozvoji těm, kteří projeví mimořádné schopnosti.  
Šlo o revoluční myšlenku v době, kdy většina dělníků žádným formálním zaškolením neprocházela. 
Na mimořádně zručné pracovníky upozorňovala značka křídou na jejich pracovním místě  
(základ koncepce benchmarkingu, viz Teorii 74). 

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Přezkoumejte každou pracovní činnost zajišťovanou vaším týmem a zod-
povězte následující otázky: Potřebujeme dělat tuto práci? Nešlo by ji dělat 
efektivněji? Odpovídá pracovní náplň každého člena týmu jeho schop-
nostem a dovednostem? Nepotřebují zaměstnanci doplňující školení, aby 
se zlepšila jejich produktivita a výkon?

n Rozhodněte, jak by šlo práci přerozdělit a reorganizovat tak, aby se zvýšila 
produktivita, vzrostla výkonnost a maximálně se využívalo silných stránek 
každého zaměstnance (viz Část 6). 

n Po provedení reorganizace zhodnoťte, jak účinné byly zavedené změny 
a dolaďte potřebné úpravy. Je silně nepravděpodobné, že byste hned na-
poprvé nastavili všechno správně.

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 3
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n Pravidelně (nejméně jednou za rok) přezkoumejte veškeré vykonávané 
činnosti a hledejte prostor pro zefektivnění práce. Pokud například máte 
pocit, že zprávu, kterou sestavujete, už nikdo nepoužívá, neptejte se pří-
jemců, zda ji opravdu potřebují. S nejvyšší pravděpodobností by vám 
řekli: „Samozřejmě“! Udělejte to jinak. Zprávu připravte, ale nerozesílejte ji 
a vyčkejte, zda se po ní někdo bude shánět. Pokud se ani po třech měsí-
cích nikdo neozve, máte o úkol méně.

n Dodatečné proškolení může ohromně zvýšit produktivitu celého týmu. 
Například: jste si jistí, že všichni členové týmu umějí využívat všech nástro-
jů, jež nabízejí vaše počítačové systémy?

n Nezapomínejte, že Taylorovy myšlenky neplatí pouze pro dělníky na vý-
robní lince. Neefektivní pracovní postupy jsou naprosto běžné také ve vět-
šině kanceláří.

n V rámci přezkoumávání pracovních činností se obraťte na širší okruh spo-
lupracovníků a požádejte je o náměty, jak by šlo příslušné úkony dělat 
efektivněji. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Má můj tým někdy práce až nad hlavu a málem nestíháme plnit termíny? 
Vyskytují se období, kdy naopak skoro nemáme co dělat? Pokud k tomu 
dochází, nešlo by práci lépe časově rozložit?

27TAYLOR A VĚDECKÉ ŘÍZENÍ
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MAYO A HAWTHORNSKÉ EXPERIMENTY

Uplatnění: V kombinaci s Teorií 26, k identifikaci faktorů, které zaměstnance 
skutečně motivují.

K�ncem 20. let 20. �t�letí pr�váděl Elt�n M�y� �e �vým týmem z MIT  
(M����ch��ett� In�t�t�te �f Techn�l�gy) �ér�� p�k��ů, př� n�chž �t�d�v�l 
ch�vání dělníků v h�wth�rn�kých záv�dech firmy Gener�l Electr�c. Jej�ch 
vý�ledky �dp�r�v�ly tehdejším před�t�vám � výk�nn��t� z�mě�tn�nců � d�-
dne� zů�táv�jí předmětem zájm�.

TÝM VÝZKUMNÍKŮ V HAWTHORNSKÝCH ZÁVODECH ZJISTIL NÁSLEDUJÍCÍ:

Mezi výkonností zaměstnanců a pracovními podmínkami nebyla prokázána žádná vzájemná 
souvislost. Při zlepšení nebo naopak zhoršení podmínek výkonnost nevykazovala žádný výrazný 
nárůst nebo pokles.

Nejdůležitějším motivačním faktorem byla jednoznačně příslušnost ke skupině. Zaměstnanci 
odvozovali svůj status a pocit sounáležitosti od své pracovní skupiny. Děsila je představa, že by je 
skupina vyloučila nebo že by měli spolupracovníky nechat ve štychu kvůli vlastní fušerské práci, 
a ze všech sil se snažili, aby byli dobrými „parťáky“. Tyto skupiny byly často neformální povahy, 
přesto měly ohromný vliv na chování svých členů. 

Nárůst produktivity byl důsledkem zájmu, který výzkumníci a manažeři projevovali, když se 
zaměstnanci mluvili, ptali se na jejich názory a přistupovali k nim jako k osobnostem, nikoli 
pouze k páru najatých rukou. Přístup založený na respektu a vnímání dělníků jako inteligentních 
jednotlivců se jednoznačně vyplácel.

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Vezměte na vědomí, že pracovní podmínky samy o sobě mají jen malý 
vliv na motivaci zaměstnanců a jejich produktivitu. Demotivačním fakto-
rem se stávají jedině v případě, že se zhorší na nepřijatelnou úroveň (viz 
Teorii 26).

n Klíčovým poznatkem je fakt, že zaměstnanci jsou motivovanější, pokud 
jsou součástí nějaké skupiny. Samozřejmě, že chcete, aby vaši lidé byli „se-
hraným týmem“, ale zároveň byste měli podporovat vytváření menších 
skupinek, protože právě příslušnost k těmto mini-skupinám jejich členy 
nejvíce ovlivňuje. Není náhodou, že základním kamenem elitních brit-
ských jednotek SAS jsou čtyřčlenné hlídky.

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 4
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n Při každé příležitosti podporujte přátelskou soutěživost mezi jednotlivý-
mi mini-skupinami. Tomu, aby se soutěžení nevymklo kontrole, zabráníte 
udělováním nepříliš hodnotné ceny „nejlepšímu týmu“ za každý měsíc. 

n Když teď víte, že produktivita roste tam, kde manažeři se zaměstnanci mlu-
ví, vylezte z kanceláře a věnujte se trochu uplatňování techniky MBWA ne-
boli obchůzkám po pracovišti (viz Teorii 10). Pokud můžete, přimějte i čle-
ny nejvyššího vedení, aby si popovídali s vašimi zaměstnanci. Dosáhnete 
toho docela snadno. Požádejte svého šéfa nebo ředitele firmy, aby místo 
schůzky mezi čtyřma očima představil novou podnikovou strategii celé-
mu vašemu týmu (samozřejmě za předpokladu, že nejde o žádné důvěrné 
informace). Po jeho odchodu můžete pokračovat v zodpovídání otázek, 
které váš tým bude mít. 

n Každý je rád, když je oceňován. Většinu svého bdělého času strávíme 
v práci. Potřebujeme věřit, že to má smysl. Napomáhejte tomu: přistupujte 
k zaměstnancům s respektem, jako k inteligentním osobnostem, a pro-
duktivita práce poroste. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Co vlastně vím o lidech, kteří pro mě pracují?
n Dávám svým zaměstnancům najevo, že se mnou mohou mluvit o svých 

ambicích i problémech?

29MAYO A HAWTHORNSKÉ EXPERIMENTY
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DESET PRINCIPŮ MANAGEMENTU
PODLE URWICKA

Uplatnění: Používejte princip rozpětí kontroly, abyste zajistili, že manažeři 
nebudou přetížení a že se každému zaměstnanci dostane potřebné 
individuální podpory.

Lynd�ll Urw�ck pr�šel �kt�vní �l�žb�� v �rmádě, pr�c�v�l v něk�l�k� p�dn�-
cích � p��léze pů��b�l j�k� m�n�žer�ký p�r�dce. Jeh� �v�hy � m�n�gemen-
t� byly zjevně výr�zně �vl�vněny zk�šen��tm� z v�jen�ké �l�žby.

DESET PRINCIPŮ PODLE URWICKA:

Kontinuita: Struktura organizace by měla být navržena tak, aby zajišťovala dlouhodobé přežití.

Rovnováha: Jednotlivé týmy a oddělení v rámci organizace by měly být udržovány v rovnováze, 
pokud jde o jejich postavení a pravomoci.

Definice: Je nutné jasně vymezit všechna pracovní místa a povinnosti, které jim odpovídají.

Specializace: Každá skupina by měla mít jednu funkci.

Cíl: Každá organizace by měla mít jediný zastřešující cíl.

Autorita: Každá skupina může mít jen jednoho manažera.

Sladění: Manažeři musí mít odpovídající autoritu, aby mohli plnit své povinnosti.

Koordinace: Manažeři odpovídají za organizaci a koordinaci.

Rozpětí kontroly: Manažer by neměl v přímé řídící linii nést manažerskou odpovědnost za víc než 
šest či sedm podřízených. 

Odpovědnost: Manažer musí nést odpovědnost za své podřízené.

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Ve spolupráci s ostatními manažery zajistěte, aby organizační struktura 
odpovídala účelu vaší organizace a aby rozdělování zdrojů mezi jednot-
livé části a oddělení vycházelo ze skutečných potřeb a nebylo výsledkem 
politikaření. Pokud se vám to nepodaří, výsledkem bude suboptimalizace. 

n U každého pracovního místa jasně vymezte odpovídající povinnosti 
a hranice pro osobní iniciativu.

n Ve vhodných případech využívejte ke zvýšení produktivity specializaci.

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 5
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n Slaďte své cíle s cíli celé organizace. Když to neuděláte, budete neustále 
podstupovat bitvy, které nemůžete vyhrát.

n Vyhněte se situaci, kdy sdílíte manažerskou odpovědnost za podřízené 
s jiným manažerem. Pokud není jasně vymezeno, kdo je komu podřízen, 
udělejte v tom pořádek (viz Teorii 1).

n Než přijmete novou odpovědnost, ujistěte se, že máte dostatečnou 
autoritu, abyste mohli dostát svým povinnostem. Například pokud od-
povídáte za plnění napjatých výrobních harmonogramů, máte zároveň 
poslední slovo při rozhodování o výběru pracovníků?

n Vaší odpovědností je koordinovat a organizovat své podřízené a potřeb-
né zdroje. Ujistěte se, že váš tým má všechny nezbytné zdroje a systémy, 
které k výkonu práce potřebuje (viz Teorii 1).

n Zavádění plošších a méně hierarchických struktur znamená menší počet 
manažerů a navýšení počtu podřízených pro každého z nich. Jenže lidé 
chtějí, aby se jim dostávalo individuálního přístupu. Používejte princip 
rozpětí kontroly a řiďte zaměstnance s pomocí šesti důvěryhodných po-
bočníků. Každý z nich může být přímým nadřízeným dalších šesti lidí. 
Touto cestou se dostává individuální manažerské pozornosti 42 lidem. 
O úroveň níže je to už 258 lidí.

n Za veškeré dění ve vašem týmu nesete odpovědnost vy. Vezměte na 
sebe břímě odpovědnosti, získáte důvěru a respekt svých podřízených.

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Netrávím příliš mnoho času vyřizováním „své práce“, místo abych se vě-
noval řízení lidí?

n Jak dobře se mi daří komunikovat s vlastními podřízenými? Mám oprav-
du přehled o tom, co se na mém pracovišti děje?

31DESET PRINCIPŮ MANAGEMENTU PODLE URWICKA

Strany 89 MAN.indd   31 17.10.2015   10:43:25



32

DRUCKERŮV POHLED NA MANAŽERSKÉ
ČINNOSTI (KRALUJE OSTATNÍM)

Uplatnění: Používejte jako základ pro své představy o managementu. Vše, 
co děláte, by mělo vycházet z těchto základních myšlenek. To ostatní jsou 
jen dekorativní doplňky.

Mn�h� l�dí je pře�věd�en�, že Peter Dr�cker byl prvním �k�te�ným gén�em 
v �bl��t� m�n�žer�kéh� myšlení. Dr�cker n�p�m�hl t�m�, že �e m�n�ge-
ment �t�l ��m��t�tn�� d��c�plín��, � d�káz�l předvíd�t cel�� ř�d� m�n�žer-
�kých trendů v mn�h�letém před�t�h�, dřív než kd�k�l� j�ný. N�příkl�d j�ž ve 
�tyř�cátých letech p��l � decentr�l�z�c�, v r�ce 1969 z�vedl p�jem „zn�l��tní 
ek�n�m�k�“ � v �edmde�átých letech ml�v�l � �p�le�en�ké �dp�vědn��t� 
m�n�žerů.

Byl t� Dr�cker, kd� zcel� p�l�p�t�cky k�n�t�t�v�l, že ��elem j�kéh�k�l� 
p�dn�k� je zí�k�t � �držet �� zák�zníky. Nez�býv�l �e m�x�m�l�z�cí z��ků. 
Byl� m� j��né, že zdr�jem p�dn�k�vých z��ků j��� zák�zníc� � že jed�n�� 
ce�t��, j�k �e p�dn�k může d�pr�c�v�t k z��k�v��t�, je �drž�v�t �� zák�zníky 
� zí�káv�t n�vé.

DRUCKER MEZI JINÝM TVRDIL, ŽE K ODPOVĚDNOSTEM MANAŽERA PATŘÍ:

Určování cílů organizace/týmu.

Zajišťování a organizování zdrojů potřebných k naplňování těchto cílů.

Motivování zaměstnanců, aby cílů dosahovali.

Sledování a hodnocení výkonnosti zaměstnanců s ohledem na plnění cílů.

Zlepšování výkonnosti prostřednictvím nepřetržitého rozvíjení schopností zaměstnanců  
i sebe sama. 

Dr�cker�vy p��třehy týk�jící �e ��el� p�dn�k� � �dp�vědn��tí m�n�žerů 
�tr��ně �hrn�jí jádr� � p�d�t�t� p�dn�k�tel�kých � m�n�žer�kých te�r�í.

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 6
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JAK TEORII POUŽÍVAT

n Určete, kdo jsou vaši zákazníci. Odpovězte si na otázku: Kdo kupuje mé 
zboží nebo služby? Pokud se obracíte na veřejnost, bude odpověď mož-
ná zřejmá, ale pokud poskytujete služby jiným částem vlastního podniku, 
může to být obtížnější.

n Jakmile víte, kdo jsou vaši zákazníci, ptejte se: Naplňuji jejich potřeby? Co 
mohu udělat, abych jim poskytl lepší služby nebo nabídl lepší výrobek? 
(viz Část 8). Vyjděte ze svých odpovědí a vytvořte plán, jak poskytovat zá-
kazníkům co nejlepší služby.

n Vytyčte cíle pro každého zaměstnance. Nastavte 80 % cílů na úrovni, která 
je relativně snadno dosažitelná. Zaměstnance tak povzbudíte, aby se sna-
žili dosáhnout úspěchu, a budete je motivovat k naplnění i vašich nároč-
nějších cílů (viz Teorii 88).

n Sledujte postup a výkonnost. Nastavte kontrolní systém hlášení, který uka-
zuje, nakolik se daří plnit plány, objasňuje jakékoli nesrovnalosti a dodává 
vám informace včas, abyste mohli rychle podniknout potřebná nápravná 
opatření.

n Neustále monitorujte materiálové i lidské zdroje, které potřebujete k dosa-
hování svých cílů, a v případě jakýchkoli deficitů včas zakročte, dřív než se 
z nich vyvinou problémy. 

n Motivujte své podřízené a komunikujte s nimi. Sdílejte informace a naslou-
chejte tomu, co vám chtějí sdělit oni (viz Část 3).

n Sami jste svým nejcennějším aktivem. Investujte čas a energii do rozvíje-
ní vlastních dovedností, odborných i manažerských. Snažte se, aby o vás 
byl zájem. Pravidelně absolvujte pracovní pohovory. Pokud se vás někdo 
zeptá, jak byste definovali management nebo roli manažera, stále doko-
la omílejte Druckerův seznam manažerských odpovědností, jako by šlo 
o vaše vlastní myšlenky. Druhým nejcennějším aktivem jsou vaši zaměst-
nanci, takže věnujte pozornost také jejich rozvoji, školení a podporování.

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Považuji sám sebe za skutečného manažera a jednám podle toho?
n Jak chápu svou práci? Jako plnění vlastních pracovních povinností, nebo 

jako pomoc ostatním při plnění jejich pracovních povinností?

33DRUCKERŮV POHLED NA MANAŽERSKÉ ČINNOSTI (KRALUJE OSTATNÍM)
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McGREGOROVA TEORIE X A Y

Uplatnění: K určení, ke kterému stereotypu manažera máte blíže a jak se 
to projevuje ve vašem jednání i v tom, jak vás vnímají podřízení.

D��gl�� McGreg�r zf�rm�l�v�l dvě �dl�šné ��dy předp�kl�dů vy�t�h�jící, 
c� �� m�n�žeř� my�lí � �vých z�mě�tn�ncích. Jde � dv� extrémní p�hledy, 
které lze �hrn��t t�kt�:

McGreg�r věř�l, že jednání k�ždéh� m�n�žer� vychází z jeh� p�hled� 
n� l�d�k�� p�v�h�. Pr� z��tánce te�r�e X b�de zákl�dem pří�ná k�ntr�l�: 
pe�l�vý d�hled n� p�dřízené, pře�né d�drž�vání pr�v�del � hr�zb� ��nkcí. 
M�n�žer z��táv�jící te�r�� Y b�de vytvářet pr��tředí, kde je �ceň�ván� vy-
n�l�žené ���lí, �dměň�ván� �n�c��t�v� � nešetří �e chvál��.

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Nemyslete si, že dnešní manažeři by se měli řídit teorií Y a teorii X zavrh-
nout. V reálném světě se můžete setkat s lidmi, jejichž jedinou motivací je 
vydělat co nejvíc peněz s vynaložením co nejmenšího úsilí.

n Uvědomte si, že pokud zvolíte teorii X, váš manažerský styl bude založen 
na příkazech, kontrole a strachu. Při řízení zaměstnanců budete spoléhat 
na donucování (viz Teorii 17), skryté vyhrůžky a přísný dozor. Chcete jednat 
takto?

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 7

Hlavním motivačním faktorem 
je uspokojení z práce.

Aktivně hledají práci.

Jsou ambiciózní a stojí 
o odpovědnost.

Usilují o naplňování podnikových 
cílů.

Jsou kreativní a vítají změny.

Hlavním motivačním faktorem 
je potřeba vydělat peníze.

Práci se pokud možno vyhýbají.

Nemají ambice a nechtějí nést 
odpovědnost.

Nezajímají je potřeby celého 
podniku.

Postrádají tvůrčí myšlení a brání 
se změnám.

Manažeři vyznávající teorii X  
jsou přesvědčeni, že pro 
většinu lidí platí:

Manažeři vyznávající teorii Y  
jsou přesvědčeni, že pro 
většinu lidí platí:
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n Pokud zvolíte teorii Y, budete podporovat spolupráci, dobré pracovní vzta-
hy a odměňování. Jak se ale vypořádáte s podřízenými, kteří takový přístup 
považují za slabošský?

n Osvojte si přístup, který se bude pohybovat někde mezi oběma extrémy. 
Přitom nezapomínejte na nebezpečí, které představuje přecházení z jed-
noho stylu do druhého. Zaměstnanci očekávají, že se nadřízený bude cho-
vat konzistentně (viz Teorii 12). Střídání různých stylů může být matoucí.

n Nejasnostem předejděte tím, že nastavíte jasné hranice. Vymezte, které 
postupy, pravidla a termíny musí všichni bezpodmínečně dodržovat. Jas-
ně určete, jaké důsledky bude mít jejich porušení. Z nastavených zásad 
neslevujte.

n Při řízení ostatních aktivit a činností svého týmu používejte inspirativní styl 
podle teorie Y. Buďte přístupní, naslouchejte svým zaměstnancům a neza-
pomínejte, že někdy lidé potřebují, abyste věřili v jejich schopnosti, teprve 
poté ze sebe dokážou vydat to nejlepší.

n Nikdy neporušujte základní pravidla. Ta slouží k ochraně vás i celého pod-
niku před povaleči, kteří by se chtěli jen přiživit na váš účet.

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Představte si stupnici, kde Teorie X představuje hodnotu 1 a Teorie Y hod-
notu 100. Jak byste se oznámkovali? A jak by vás na téže stupnici oznám-
kovali vaši zaměstnanci?

n Jak vhodný je váš přístup vzhledem k firemní kultuře vaší organizace (viz 
Část 5)?

35McGREGOROVA TEORIE X A Y
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MANAGEMENT PODLE PETERSE
A WATERMANA

Uplatnění: Používejte jako strategii, která zvýší výkonnost organizace 
prostřednictvím naslouchání zákazníkům a lidem v přední linii.

�p�le�ná kn�h� T�m� Peter�e � R�bert� W�term�n� In Search of Excellence 
(Hledání dokonalosti) �e �t�l� �b��l�tním šlágrem. A�t�ř� �e v ní �n�ž�l� 
�dh�l�t zákl�dní zn�ky �kvělých �rg�n�z�cí. Úv�hy n� t�t� tém� p�k Peter� 
r�zvíjel v d�lších kn�hách. 

K DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ ÚSPĚCHU ORGANIZACE MUSÍ:

Používat transformační vůdcovství (viz Teorie 20 – 22) a zaměstnance tak inspirovat a motivovat. 
Aby to fungovalo, musí manažeři i zaměstnanci sdílet společné hodnoty a jednat čestně.

Naslouchat zákazníkům a vlastním lidem v první linii, protože manažeři jsou často příliš vzdáleni 
reálnému dění a nemají přehled o tom, co si zákazníci myslí, co cítí a co chtějí.

Uvědomovat si, že podněty k výrobním inovacím i k zdokonalení pracovních postupů často 
vycházejí právě od lidí v přední linii. Tyto zaměstnance je třeba oceňovat a odměňovat, místo aby je 
organizace přehlížela a podceňovala, což bývá dost obvyklé.  

Vážit si vlastní historie, oslavovat ji a budovat sdílenou podnikovou kulturu, k jejímuž posilování 
poslouží dosažené úspěchy, realizované akce, podnikové příběhy a symboly (viz Část 5). 

Jakmile se někde rozrůstá byrokracie, zakročit proti ní. Vytvářet „ostrůvky dokonalého fungování“.

Vést manažery k tomu, aby byli aktivní a raději se sami chopili iniciativy, než aby jen reagovali na 
dění kolem sebe.

Ponechávat zaměstnancům přiměřenou volnost, aby mohli – v rámci jasně vymezených hranic – 
uplatňovat vlastní úsudek a iniciativu.

Držet se toho, co znají a umějí.

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Peters a Waterman hlásali spíš určitý přístup a postoje než konkrétní teorii. 
Pokud se vám jejich náměty zamlouvají, potřebujete se naučit myslet jako 
oni a naslouchat svým zaměstnancům a zákazníkům (viz Teorii 10).

n Společně se zaměstnanci vytvořte sadu sdílených hodnot a formulujte vizi 
svého týmu (viz Teorie 20–22). Není to snadné a bude vám to nějakou dobu 

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 8
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trvat. Začněte tím, že se budete ptát: Proč tady vlastně jsme? Co je naším 
účelem? Vyjděte z odpovědí na tyto otázky. 

n Při každé příležitosti naslouchejte tomu, co říkají zákazníci. Nezaujímejte 
obranný postoj. Vezměte na vědomí jejich stížnosti a připomínky a najdě-
te způsob, jak situaci zlepšit (viz Část 8).

n Nastavte dobré komunikační cesty k lidem v přední linii, naslouchejte 
jejich podnětům a jednejte podle nich. Využívejte těchto zaměstnanců 
k nalézání nových příležitostí k inovacím. Když realizace nějakého nápadu 
přinese plody, oceňte jejich přínos k dosaženému úspěchu. Zajistí vám to 
přísun dalších nápadů.

n S posedlostí španělských inkvizitorů pátrejte po zárodcích byrokracie ve 
vaší organizaci a ničte je. Vytvářejte „ostrůvky dokonalého fungování“.

n Když máte chvíli času, využijte ji k hledání problémů a jejich vyřešení dřív, 
než se stihnou rozvinout.

n Stejně jako se sami chcete řídit svým úsudkem, umožněte i zaměstnan-
cům, aby rozvíjeli vlastní nápady. Netrhejte uzdou příliš prudce, ani když 
se přiblíží až k hranici svých pravomocí.

n Držte se toho, co umíte. Nepouštějte se do práce, které nerozumíte, pokud 
se nejste ochotni naučit vše potřebné. Koncem devadesátých let se svět 
Warrenovi Buffettovi vysmíval, když se neodhodlal investovat do prudce 
rostoucího sektoru moderních technologií, s vysvětlením „Já tomuto pod-
nikání nerozumím.“ Pak takzvaná internetová bublina praskla a v roce 2002 
už byl Buffett považován za génia. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Odpovídá naše podniková kultura myšlenkám Peterse a Watermana?
n Nakolik si mohu osvojit a uplatňovat Petersův a Watermanův přístup k ří-

zení, vzhledem k mé pozici?

37MANAGEMENT PODLE PETERSE A WATERMANA
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COVEY: SEDM NÁVYKŮ SKUTEČNĚ
EFEKTIVNÍCH LIDÍ

Uplatnění: Používejte jako strategii, jak dosáhnout vlastních cílů, a zároveň 
jako filozofii, jak se přitom chovat k lidem kolem sebe.

M�del �edm� návyků �tephen� C�veyh� lze r�zděl�t d� dv�� �k�p�n, n� 
���bní návyky � návyky v r�v�ně mez�l�d�kých vzt�hů.

OSOBNÍ NÁVYKY: PRÁCE NA SOBĚ

Buďte proaktivní: Manažer by se měl snažit utvářet podobu událostí a prostředí, v němž pracuje, 
nikoli sedět se založenýma rukama a čekat, co se bude dít.

Začínejte s myšlenkou na konec: Manažer by si měl určit, čeho chce dosáhnout. Jakmile to ví, nesmí 
se nechat rozptylovat a musí se soustředěně věnovat činnostem, které vedou k naplnění cílů.

To nejdůležitější dávejte na první místo: Manažer by se měl přednostně věnovat činnostem, které 
mu pomohou dosáhnout stanovených cílů.

Ostřete pilu: Manažer je lidská bytost. Potřebuje čas na odpočinek, obnovu sil a rozvíjení svých 
dovedností. 

MEZILIDSKÉ VZTAHY: PRÁCE S DRUHÝMI

Myslete způsobem výhra–výhra: Při jednání se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i konkurenty se 
moudrý manažer snaží hledat společná východiska a řešení, která by vyhovovala všem stranám.

Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni: Manažer by měl postupovat stejně jako lékař – 
nejprve stanovit diagnózu a až poté předepisovat léky.

Vytvářejte synergii: Synergie vzniká tam, kde je výsledný celek něčím víc než pouhou sumou svých 
částí. Jde o případy, kdy 2 + 2 = 5. K takovým výsledkům může vést skvělá týmová práce (viz Část 4).

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Jak být proaktivní? Zvedněte zadek a začněte pracovat na dosažení svých 
cílů. Přestaňte nečinně vysedávat a čekat, až se věci začnou dít. Hledejte 
příležitosti, jak utvářet podobu událostí i prostředí, v němž pracujete.

n Začínat s myšlenkou na konec znamená, že si nejprve musíte ujasnit vlast-
ní cíle. Čeho chcete v životě dosáhnout? Zamyslete se nad svými dávnými 
ambicemi. Co jste chtěli dělat, když jste ještě chodili do školy nebo když 

ČÁST 1   l   JAK ŘÍDIT LIDI

TEORIE 9
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jste nastupovali do práce? Teď je správný čas své sny konkretizovat. Sepiš-
te si je na papír a rozdělte je na krátkodobé (1 rok), střednědobé (2 až 3 
roky) a dlouhodobé (víc než 3 roky). Postupně je naplňujte a odškrtávejte 
si je.

n Dávejte nejdůležitější věci na první místo. Určete, které pracovní činnosti 
vás nejvíce přiblíží k dosažení cílů. Někdy se budete muset věnovat jiné 
práci. To je v pořádku. Ale zase se co nejdříve vraťte k tomu, co je důležité. 

n Ostření pily připomíná, že musíte pečovat sami o sebe. Najděte si čas na 
odpočinek, zotavení a nabrání sil. Rozvíjejte své profesní dovednosti.

n Při jednání se zaměstnanci, zákazníky i konkurenty se nejprve snažte po-
rozumět tomu, co vám říkají. Když jim budete naslouchat, uděláte si před-
stavu o tom, co opravdu chtějí.

n Jakmile víte, co druzí chtějí, můžete hledat řešení, která by vyhovovala 
všem stranám. Tím si získáváte důvěru, která vám pomůže dosáhnout lep-
ších výsledků, až budete v budoucnu znovu jednat se stejnými lidmi.

n Vztahy, které jste od začátku rozvíjeli na bázi vzájemné důvěry a poctivosti, 
povedou spíše k synergii než k soupeření a v budoucnu přinesou výsledky, 
které dalece předčí vaše očekávání. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Co od svého života vlastně chci? Jaké mám cíle a ambice?
n Jak své cíle a ambice naplním? Jaký mám plán?

39COVEY: SEDM NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ
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MBWA NEBOLI ŘÍZENÍ POMOCÍ OBCHŮZEK
PO PRACOVIŠTI

Uplatnění: Používejte MBWA jako prevenci proti ztrátě kontaktu se 
zaměstnanci a k udržení přehledu o tom, co se ve vaší organizaci skuteč- 
ně děje.

Pr� met�d� MBWA (m�n�gement by w�lk�ng �b��t) pl�tí t�též, c� pr� ř�d� 
d�lších te�r�í. D�bří m�n�žeř� j� �pl�tň�v�l� �ž v d�bách, kdy �e Ad�m � Ev� 
z���l� z�jím�t � j�blk�, � těžk� �e dá �r��t, kde t�t� myšlenk� vzn�kl�. N�c-
méně ��� je n� mí�tě �zn�t, že � její p�p�l�r�z�c� �e význ�mně z��l��ž�l� 
M�rk McC�rm�ck � T�m Peter�.

Jde � velm� jedn�d�ch�� myšlenk�. Aby m�n�žeř� nezů�t�l� �z�l�ván� ve 
vl��tním �větě � neztrácel� k�nt�kt �e z�mě�tn�nc� � � denn�denním ch�dem 
p�dn�k�, m��í �p��t�t �vé k�nceláře � vypr�v�t �e n� �bchůzk� – �bejít vý-
r�bní h�l�, díln�, k�ncelář �� j�né pr�c�v�ště, n��l��ch�t l�dem � n� vl��tní 
��� �led�v�t, c� �e kde děje.

CHÁPEJTE OBCHŮZKY JAKO PŘÍLEŽITOST:

Budovat důvěru a porozumění mezi vámi a zaměstnanci.

Naslouchat všemu, co lidé říkají, a věnovat pozornost jejich pracovním problémům a nápadům.

Nalézat příklady nejlepších postupů, které by se daly využít i v jiných částech podniku.

Odhalovat příklady špatných postupů, jichž je třeba se zbavit.

Sledovat interakce jiných manažerů a vedoucích pracovníků se zaměstnanci.

Dozvídat se nové věci o svém podniku, zaměstnancích i výrobcích.

Odpovídat na otázky.

Osobně se seznamovat se zaměstnanci a zjišťovat, co je motivuje nebo demotivuje. 

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Pro každou obchůzku si určete jasný cíl. Například: zjistit, co si lidé myslí 
o novém pracovním postupu, najít v určité oblasti činnosti příklad dobré 
praxe nebo naopak odhalit, v čem je problém, udělat si představu o cel-
kové atmosféře na pracovišti, případně – výjimečně – získat podporu pro 
nějakou novou iniciativu.

TEORIE 10
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n Nepojímejte obchůzky jako příležitost k přednášce. Méně mluvte, víc na-
slouchejte. Ptejte se lidí na jejich nápady a názory na pracovní problémy. 
Klidně věnujte pár minut hovoru o fotbale nebo o včerejším televizním 
programu, pokud to lidem pomůže, aby se uvolnili a otevřeli.

n Nikdy neslibujte nic, co nedokážete splnit, a všechny dané sliby pokaždé 
dodržte. 

n Poté, co se vrátíte do kanceláře, zaznamenejte si, co jste zjistili, a rozdělte 
poznatky do tří kategorií:
1. Záležitosti, které je třeba okamžitě řešit.
2. Informace, které poslouží jako podklad pro budoucí kroky.
3. Faktické poznatky o podniku a jeho procesech, které jsou pro vás nové.

n Využívejte svých zjištění k zlepšení postupů, procesů i chování vašeho 
podniku a také jako podkladů k přijímaným rozhodnutím.

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Kdy jsem se naposledy vydal na obchůzku svého pracoviště?
n Odkud pocházejí informace o podniku, které mi lidé předkládají? Kolika 

filtry procházejí, než se ke mně dostanou?
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MANAŽERSKÉ TEORIE: PÁR SLOV ZÁVĚREM

PROČ V TÉTO OBLASTI KRALUJE DRUCKEROVA TEORIE

Když E�n�te�n �devzdáv�l �v�� še�t��tránk�v�� d��ert��ní prác�, �leny h�d-
n�tící k�m��e ��ce z��j�ly jeh� myšlenky, �le p�žád�l� E�n�te�n�, �by text 
ještě „tr�ch� d�pln�l“. E�n�te�n �� prác� �dne�l, týden přemýšlel, p�té d�pln�l 
jedn� vět� � zn�v� text předl�ž�l. H�dn�tící k�m��e prác� př�j�l�. 

Hl�b�k�my�lná te�r�e nem��í být dl��há �n� k�mpl�k�v�ná. K �hrn�tí 
��el� p�dn�k� � r�le m�n�žerů p�třeb�v�l Dr�cker méně než 75 �l�v. T�hle 
�mezené mn�ž�tví �l�v n�cméně před�t�v�je zákl�dn�, n� které �t�ví m�n�-
žer�ké myšlení � p�bl�k�ce p� celých p��ledních 60 let. Dr�cker �n� nem��el 
�v�� te�r�� d�plň�v�t � d�d�te�n�� vět�.

Nejzřetelnější �dělení, které vyplývá z tét� �á�t�, zní, že m�n�žer�ké te�-
r�e �� ���t� pr�t�ře�í. Jej�ch ��t�ř� �� mn�hdy nej��� j��tí �n� tím, zd� je lepší 
p�dr�b�t �� l�d� z� p��ž�tí ná��lí, neb� zd� �e m�jí ch�v�t j�k� v b�vlnce. T� 
je �všem v p�řádk�, pr�t�že j�k j�em řekl v �v�d�, l�d� � ��t��ce ch�r�kter�-
z�je nek�ne�ná různ�r�d��t. Nemůžete tedy ��ekáv�t, že �e jeden k�nkrétní 
pří�t�p ��věd�í v k�ždé ��t��c� � z�bere n� k�ždéh� �l�věk�. 

Ne��tále mějte n� p�mět�, že j�te m�n�žer, n�k�l� �ředník. V�ším �k�-
lem je �rg�n�z�v�t � říd�t prác� p�dřízených, n�k�l� vyplň�v�t f�rm�láře. 
Pře�t�že j�te m�žná teprve z��ín�jícím m�n�žerem, m��íte jedn�t, my�let 
� ml�v�t j�k� m�n�žer (� tím r�zh�dně nechc� říct, že by�te ze �ebe měl� chr-
l�t t� �tr�šn�� m�n�žer�k�� h�ntýrk�, která ve mně vždy b�dí p�chybn��t�, 
zd� ten �d��t, c� j� p��žívá, vůbec ví, � �em ml�ví). J�k� m�n�žer �ž nej�te 
ř�d�vým pr�c�vníkem �n� �ředníkem. Máte věc� � l�d� říd�t. T�k t� dělejte. 

V m�n�žer�ké f�nkc� ne�ete �dp�vědn��t z� d���h�vání vý�ledků pr�-
�tředn�ctvím �r��vání cílů, �rg�n�z�vání zdr�jů, m�t�v�vání z�mě�tn�nců, 
�led�vání � h�dn�cení výk�nn��t� � r�zvíjení �ch�pn��tí �vých l�dí � �ebe 
��m�. T�k vyp�dá v�še pr�c�vní náplň � n�c � tím nen�děláte. P��ťte �e d� 
práce, z��něte říd�t. 

P�k�d j�te z��ín�jícím m�n�žerem, nejrychlejší ce�t��, j�k �e d�bře 
�vé�t, je n�jít způ��b, j�k zlepš�t efekt�v�t� � výk�nn��t �véh� tým�. Vy�ží-
vejte n�vých techn�l�g�í � nezdráhejte �e k�pír�v�t d�bré náp�dy, � n�m�ž 
př�jde k�nk�rence neb� j�ný tým (viz Teorii 74). Když vám někd� řekne, že 
vyk�nává �r��tý �k�n �r��tým způ��bem, pr�t�že „�e t� t�k děl�l� vždyc-
ky“, �dh�l�l� j�te pr�ce�, který je nejvyšší ��� změn�t. 
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P�k�d j�te zk�šeným m�n�žerem, pr�zk��mejte hr�n�ce �vých m�ž-
n��tí, m�c� � ��t�r�ty. Větš�n� m�n�žerů p�dceň�je �k�te�ný r�z��h �vých 
m�žn��tí (viz Teorie 74 a 75). R�zjeďte �e � �v�díte, k�m �ž �e d��t�nete. 
Nez�p�mínejte, že � kdyby�te p�něk�d překr���l� �v�� pr�v�m�c, vždy je 
jedn�d�šší �e zpětně �ml�v�t než předem žád�t � p�v�lení – ��m�zřejmě p�-
k�d nená�led�jete zr�vn� příkl�d N�ck� Glee��n� � v�še �n�c��t�v� ned�vede 
celý p�dn�k k b�nkr�t�. 

P�k�d j�te právě p��t��p�l� ze �tředníh� m�n�gement� d� vyšší řed�-
tel�ké f�nkce, je d��t nepr�vděp�d�bné, že vám někd� �bj��ní, kde j��� 
hr�n�ce v�š�ch pr�v�m�cí � �dp�vědn��t�. M��íte je n�lézt ��m�. Od l�dí 
v nejvyšších f�nkcích �e t� ��ekává. D� n�vé f�nkce j�te nebyl� p�výšen� 
pr� ��tých�v��t.

Bez �hled� n� t�, v j�ké fáz� m�n�žer�ké k�r�éry �e n�cházíte, mějte n� 
p�mět�, že z�mě�tn�nc� p�třeb�jí mít ve věcech j��n�. Nep�nechávejte pr�-
�t�r pr� žádné nej��n��t�, �j��těte �e, že l�dé pře�ně vědí, kd� je jej�ch n�dří-
zeným � c� �e �d n�ch ��ekává. 

N�kdy nez�p�mínejte, že vý�ledků d���h�jete pr��tředn�ctvím �vých z�-
mě�tn�nců. B�d�jte �e všem� d�bré pr�c�vní vzt�hy � ke k�ždém� �e ch�-
vejte �tejně. P���z�jte l�d� p�dle t�h�, c� děl�jí, ne p�dle t�h�, n�k�l�k vám 
j��� �� nej��� �ymp�t��tí. J�k� m�n�žer �� nemůžete d�v�l�t něk�h� pr�-
tež�v�t. Zvýh�dň�vání �blíbenců vyv�lává mez� ��t�tním� zášť � žárl�v��t 
� �n�ž�je pr�d�kt�v�t� celéh� tým�.

P��l��chejte, c� vám z�mě�tn�nc� � zák�zníc� řík�jí. Mez� nek�n�tr�kt�v-
ním� nářky � brbláním �e �krýv�jí �k�te�né perly. K v�š�m �k�lům p�tří tyt� 
perly n�léz�t. K t�m� p�třeb�jete �tevřen�� my�l � �ch�t� hled�t ne�bvyklé 
náp�dy. D�kážete �� před�t�v�t, j�k ��� vyp�d�ly první re�kce m�j�telů � ná-
vštěvníků l�ndýn�kých h��p�d, když ��r W�lter R�le�gh z���l pr�p�g�v�t 
náp�d dát �� d� p��y t�bák�vé l��ty � z�pál�t je? K�h� by tenkrát n�p�dl�, že 
�e t�dy r�dí n�vé �dvětví � m�l��rd�vým� z��ky? Pr�berte všechny pr�blémy, 
které vám někd� n�hlá�í, �e �vým� z�mě�tn�nc�. Je kl�dně m�žné, že někd� 
z v�š�ch p�dřízených má v zá��vce dávn� př�pr�vené řešení, které jen �ek�l� 
n� přílež�t��t k re�l�z�c�.

P�máhejte k�legům (n�kdy nevíte, kdy �d n�ch ��m� b�dete něc� p�třeb�-
v�t), �le ned�p��ťte, �by jej�ch kr�z�vá ��t��ce neg�t�vně �vl�vn�l� v�š� prá-
c�. N���te �e ��ert�v�tě. Nepř�jímejte �dp�vědn��t z� prác� � chyby dr�hých, 
p�k�d nejde � �leny v�šeh� tým�. 

Když j�te v prác�, pr�c�jte n�pln�. M�m� prác� ž�jte n�pln�, �le n�jděte 
�� ��� n� �dp���nek. Nej�te �tr�j. B�ďte n� �ebe h�dní, n�kd� j�ný n� vá� 
h�dný neb�de – m�žná � výj�mk�� v�šeh� p��, r�d�nných pří�l�šníků � ně-
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k�l�k� �pr�vd�vých přátel (v �vedeném p�ř�dí). �led�jte výv�j ve �vém 
�b�r� � k�žd�r��ně �b��lv�jte nejméně jeden př�jím�cí p�h�v�r, � když �e 
nechy�táte změn�t pů��b�ště. P�může vám t� �drž�v�t k�nd�c� � přehled. 
Zj��títe, c� �e kde děje, b�dete mít reáln�� před�t�v� � vl��tní tržní h�dn�tě 
� b�dete př�pr�ven�, �ž př�jde ��� p���n��t �e dál.

Závěre�ná r�d�: �l�věk má dvě �š� � jedn� ��t�, r�z�mní m�n�žeř� je 
p��žív�jí v �dp�víd�jícím p�měr�.  
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C� �bnáší vedení l�dí? �l�v� vé�t zn�mená „jít v �ele � �dáv�t �měr ce�-
ty“ (Longman New Universal Dictionary). T�kže �e dá říc�, že vedení 
zn�mená vzít něk�h� z mí�t�, kde �e právě n�chází, � d�vé�t jej něk�m 

j�n�m. Může �e jedn�t � ce�t� fyz�ck��, j�k� v příp�dě M�jžíše, který vyvedl 
Izr�el�ty z Egypt�, neb� � ce�t� p�ych�l�g�ck��, j�k� je t�m� � p�dn�k�-
vých vůdců, kteří mění p��t�je �vých z�mě�tn�nců. V k�ždém příp�dě pl�tí, 
že vedení př�náší změn�. Nemůžete � ��bě tvrd�t, že něc� �� něk�h� vedete, 
p�k�d v t�m není �b��žen� změn�. Vé�t zn�mená věc� měn�t.

B�h�žel j�me vš�chn� z�ž�l� l�d�, kteří něc� měn�l� jen pr�t�, �by �� tím vy-
lepš�l� vl��tní ž�v�t�p��. P��t�v�l� �e d� �el� zá��dní p�dn�k�vé tr�n�f�rm�ce 
� p�k rychle �dešl� j�n�m, dřív, než �e plně pr�jev�ly dů�ledky pr�vedených 
změn � než �e n� jej�ch hl�v� m�hl� �né�t kr�t�k� z� d�lší m�n�mentální 
průšv�h. D�bří vůdc�vé �e d� k�ždé změny p��štějí � j��n�� před�t�v��, 
k �em� b�de �l��ž�t, � t� nejlepší re�l�z�jí p��ze t�k�vé změny, které p�dn�-
k� p�m�h�� pln�t jeh� cíle.

J�k př�t�m p��t�p�jí? Žádný vůdce ned�káže změny z�j��t�t �ám. P�tře-
b�je p�m�c dr�hých. Tím �e z vůd�í práce �tává pr�ce�, který �bnáší �vl�v-
ň�vání j�ných l�dí t�k, �by p�máh�l� n�plň�v�t v�še cíle � plány. P�d�t�t�� 
vedení není �pl�tň�vání m�c� neb� �íly. Jde � �pl�tň�vání vl�v�. Nechcete 
z� �eb�� mít �rmád� ná��lně �dvedených v�jáků. Chcete zí�k�t �rmád� d�b-
r�v�lníků. 

Te�r�e �vedené v tét� �á�t� j��� ř�zeny víceméně chr�n�l�g�cky, př��emž 
p��ze te�r�e vl��tn��tí vzn�kl� před r�kem 1930. Některé te�r�e vám b�d�� 
známé, třeb� ��t���ní vůdc�v�tví p�dle Her�eyh� � Bl�nch�rd�, j�né, n�pří-
kl�d LMX, pr� vá� m�h�� být n�v�nk��.

V p��lední d�bě �e prefer�v�ným �tylem vedení v mn�h� �rg�n�z�cích 
�tává tr�n�f�rm��ní �tyl. � �hledem n� t�t� �k�te�n��t � t�ké pr�t�, že tr�n�-
f�rm��ní te�r�e �e vyvíjel� ve třech fázích, je zde před�t�ven� ze tří �hlů 
p�hled�. T� zn�mená, že k zí�kání k�mpletní před�t�vy � m�žn��tech vy�-
ž�tí tr�n�f�rm��ní te�r�e �� m��íte pře�í�t, � �ím př�šl� B�rn�, B��� � p��léze 
Benn�� � N�n��. 

Ať �e r�zh�dnete pr� kter��k�l� z �vedených te�r�í neb� pr� jej�ch k�m-
b�n�c�, jedn� vl��tn��t �� m��íte ��v�j�t v k�ždém příp�dě. Chcete�l� pře-
�věd��t l�d�, že vá� m�jí ná�led�v�t, m��íte z� všech �k�ln��tí vyz�ř�v�t 
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47ÚVOD

�ebedůvěr�. P�k�d ��m� nevěříte ve vl��tní �ch�pn��t� neb� ve vůd�í �tyl, 
pr� nějž j�te �e r�zh�dl�, pr�� by d� vá� měl� vklád�t důvěr� ��t�tní? Je n�-
pr��t� nezbytné, �by�te vždy pů��b�l� �ebevěd�mě � �pt�m��t�cky – zvlášť 
ve chvílích, kdy �e vn�třně tře�ete hrůz��. Ř�ďte �e he�lem: „Jednej, j�k� 
by� měl vír�, � vír� t� b�de dán�“, neb�l� z� k�ždých �k�ln��tí vy�t�p�j-
te �ebevěd�mě, � z�nedl��h� �ebevěd�mí �k�te�ně zí�káte. Nehledě n� t�, 
že není důlež�té, j�k �e cítíte. Důlež�té je, j�k vá� vním�jí v�š� z�mě�tn�n� 
c�/ná�led�vníc�.

Ř�d� �kvělých vůdců ztr��k�t�l� kvůl� vl��tním p�chybn��tem � ne� 
j��t�tám. P�chybn��tm� netrpí �n�d jen šílenc� � meg�l�m�n�, n�cméně d�bří 
vůdc�vé �vým �b�vám d�káž�� �el�t � přek�náv�t je. D�kážete t� � vy. 
Kdyby vůdc�v�tví byl� �n�dné, věn�v�l by �e m� kdekd�. Př�t�žl�vým jej 
��ní právě jeh� nár��n��t. 
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TEORIE VLASTNOSTÍ

Uplatnění: Definuje základní osobnostní rysy, které musíte neustále dávat 
najevo, pokud chcete být považováni za vůdčí osobnost. 

Pův�d te�r�e vl��tn��tí není j��ný, z�t� její p�d�t�t� je jedn�d�chá. Jde 
� �n�h� r�zp�zn�t ���bn��tní ry�y, které �dl�š�jí vůdce �d ná�led�vníků. 
B�h�žel �n� p� více než �t�vce let p�kr���jících výzk�mů �e nep�d�ř�l� 
�r��t defin�t�vní �ezn�m vl��tn��tí, j�m�ž �e vůdc� vyzn���jí. N�vzd�ry těmt� 
ne��pěchům je te�r�e �tále p�p�lární, pr�t�že l�dé �� �ch�váv�jí r�m�nt�cké 
pře�věd�ení, že vůd�í ���bn��t� j��� zvláštním typem l�dí � m�jí �r��té vý-
j�me�né vl��tn��t�, kvůl� n�mž �t�jí z� t� je ná�led�v�t. K�ždý, kd� chce být 
p�v�ž�ván z� vůd�í ���bn��t, b�de m��et vyz�ř�v�t některé z ná�led�jících 
ch�r�kter��t�k (nejlépe všechny).

MEZI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VŠEOBECNĚ POVAŽOVÁNY ZA ZNAKY VŮDČÍ OSOBNOSTI,
PATŘÍ:

Sebedůvěra.

Sociální dovednosti.

Schopnost motivovat druhé.

Čestné jednání.

Odpovědnost.

Inteligence.

Schopnost nadhledu.

P�dle �pec�fických p�třeb různých pr�fe�í m�h�� být p�třebné d�lší vl��t� 
n��t� neb� d�vedn��t�. N�příkl�d v �rmádě, p�l�cejních �l�žkách neb� � h�-
���ů je důlež�tá fyz�cká �dv�h�, z�tímc� pr� ��pěch v �n�verz�tním pr��tředí 
j��� nezbytné �k�dem�cké d�vedn��t�. 

JAK TEORII POUŽÍVAT

n Hledejte příležitosti, jak před svými podřízenými i nadřízenými prokázat, že 
máte vlastnosti potřebné pro vůdčí postavení.

n Za všech okolností vyzařujte sebedůvěru – zvlášť ve chvílích, kdy se vnitř-

TEORIE 11

ČÁST 2   l   JAK LIDI VÉST
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ně třesete hrůzou. Nezáleží na tom, jak se cítíte. Důležité je, jak vás vnímají 
ostatní.

n K prokázání sociálních dovedností nepotřebujete umět skvěle mluvit. 
Při každém rozhovoru povzbuzujte druhé, aby mluvili oni, a aktivně jim 
naslouchejte. Pokud budete jednat takto, lidé vás budou považovat za 
ohromně společenského člověka a navíc touto cestou získáte cenné infor-
mace. 

n K motivování podřízených potřebujete jít příkladem, prokazovat nadšení 
pro úkol, na jehož splnění tým pracuje, a hledat cesty, jak u zaměstnanců 
vyvolat hrdost na svou práci (viz Část 3).

n Následujeme lidi, jimž můžeme důvěřovat. Takže jednejte čestně a dá-
vejte najevo, že nehodláte obětovat žádného člena týmu kvůli vlastním 
ambicím.

n Přijměte odpovědnost za chyby, jichž se dopustíte vy sami i váš tým. Ne-
svalujte vinu na druhé. Žádné vyhýbání se odpovědnosti! 

n K získání vůdčího postavení potřebujete určitou míru inteligence. Nicmé-
ně lidé jen málokdy následují génia, protože jsou přesvědčeni, že génius 
by nerozuměl jejich problémům. Prezident Clinton měl IQ génia, ale na 
veřejnosti se vždy snažil prezentovat jako „prima chlap ze sousedství“. Za-
jistilo mu to spoustu hlasů.

n Když řešíte problém nebo zvažujete rozhodnutí, povzneste se nad úzké 
zájmy svého vlastního týmu a zvolte řešení, které je nejlepší z hlediska celé 
organizace. Když to budete dělat setrvale, nezůstane vaše jednání bez po-
všimnutí. 

n Zjistěte, které specifické vlastnosti potřebujete mít pro úspěch ve svém 
oboru, a prokažte, že je máte. 

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Jak získám představu o tom, jak mě vnímají podřízení, kolegové i nadříze-
ní? Jak mohu rozvíjet své kladné vlastnosti a jak odstranit negativa, která 
vyplynula z mého hodnocení?

49TEORIE VLASTNOSTÍ
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50

STYLY VEDENÍ PODLE STUDIÍ MICHIGANSKÉ
UNIVERZITY A UNIVERZITY OHIO

Uplatnění: K určení svého obvyklého stylu vedení: zaměřujete se spíše na 
úkol, nebo na lidi?

Ve 40. letech 20. �t. př�šl� M�ch�g�n�ká �n�verz�t� � tvrzením, že �tyly ve-
dení �e d�jí r�zl�š�t p�dle �r��jícíh� z�měření: n� �k�l neb� n� l�d�. Vůd�í 
���bn��t�, které �e z�měř�jí �píše n� l�d�, �e �n�ží �drž�v�t d�bré vzt�hy 
� p�dřízeným� � vyznáv�jí p�rt�c�p�t�vní � dem�kr�t�cký pří�t�p k vedení.
Vyzn�v��ům �tyl� z�měřenéh� n� �k�l jde �píše � vý�ledky � výk�ny než 
� p�c�ty l�dí. T�t� vůdc�vé �e z�měř�jí n� d���žení cíle, p��žív�jí d�rekt�vní 
�tyl � k�ntr�l�. Mál�kdy p�dřízeným n��l��ch�jí.

M�ch�g�n�ká �n�verz�t� p�p��l� tyt� dv� �rchetypy j�k� �p��né k�nce 
k�nt�n��, tj. vůdc� �e p�dle ní m�hl� z�měř�v�t b�ď n� l�d�, neb� n� plnění 
�k�l�. Ob�jí nebyl� m�žné.

Un�verz�t� Oh�� t�t� zákl�dní te�r�� r�zv�n�l� � př�šl� � �rg�ment�cí, že 
z�měření n� pr�c�vníky � n� �k�l před�t�v�je dvě různé d�menze � v k�ždé 
z n�ch �e může mír� z�měření p�hyb�v�t �d nízké p� vy��k��. Tím byl� 
m�žné r�zl�š�t �tyř� �tyly vedení:

n vysoká míra zaměření na pracovníky i na úkol;
n vysoká míra zaměření na pracovníky, nízké zaměření na úkol;
n nízká míra zaměření na pracovníky i na úkol;
n nízká míra zaměření na pracovníky, vysoké zaměření na úkol.

TEORIE 12

ČÁST 2   l   JAK LIDI VÉST

Manažeři se zaměřují
pouze na splnění úkolu

Manažeři se zajímají
o pracovníky i o splnění úkolu

Manažeři se nezajímají
o pracovníky ani
o plnění úkolů

Manažeři se zajímají o vztahy
na pracovišti, ale nevěnují

velkou pozornost plnění úkolů
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Vysoké
Zaměření na pracovníky
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JAK TEORII POUŽÍVAT

n Pokud v současné době kladete větší důraz na plnění úkolů než na péči 
o zaměstnance, nevzdávejte se svého nadšení pro dosahování výsledků, 
jen k němu přidejte zájem o potřeby zaměstnanců. 

n Zlepšete své vztahy s podřízenými tím, že si vyhradíte čas, abyste je lépe 
poznali. Než se pustíte do řešení pracovních záležitostí, věnujte pár minut 
nezávaznému povídání. Budete se divit, do jaké míry se tím zlepší atmo-
sféra na pracovišti. 

n Zapojte své podřízené do diskusí na téma rozplánování a organizace prá-
ce. Snadněji pak přijmou nastavené cíle za vlastní a budou sami sledovat 
jejich plnění (viz Část 3).

n Pokud v současné době upřednostňujete potřeby zaměstnanců před 
plněním úkolů, odpovězte si na otázku: Jsou mí podřízení dostatečně 
produktivní? Pokud odpověď zní „Ne“, osvojte si přístup více zaměřený 
na úkoly.

n Nejprve si uvědomte, že nejste kamarádem, rádcem ani psychologem 
svých podřízených. Jste jejich šéf. Můžete se k nim chovat přátelsky, ale va-
ším úkolem je zajistit, aby vaši lidé odváděli svou práci – za to jste placeni.

n Nastavte několik důležitých cílů a termínů, které každý zaměstnanec musí 
splnit, a trvejte na jejich dodržení. Postupně stanovujte náročnější poža-
davky, dokud nedosáhnete rovnováhy mezi zájmem o zaměstnance a za-
měřením na úkoly.

n Snažte se za všech okolností jednat rozhodně a čestně, vystupujte přátel-
sky a buďte nápomocní. Nastanou chvíle, kdy budete od svých zaměst-
nanců muset požadovat maximální úsilí. Ale lidé nejsou hloupí. Dobře 
vědí, co je důležité nebo urgentní, a pokud s nimi máte dobré vztahy, ne-
budou vás chtít nechat ve štychu. 

n Pokud vás nezajímají potřeby lidí ani plnění úkolů, najděte si jinou práci 
mimo oblast managementu.

NAD ČÍM SE ZAMYSLET

n Nechybí mi sebejistota, dokážu se v případě potřeby chovat direktivně 
a udílet příkazy? Nebo naopak, nejevím se svým podřízeným jako agresiv-
ní šéf?

n Nepotřebuji trénink asertivity?

51STYLY VEDENÍ PODLE STUDIÍ MICHIGANSKÉ UNIVERZITY A UNIVERZITY OHIO

Strany 89 MAN.indd   51 17.10.2015   10:43:26



52

MANAŽERSKÁ (VŮDCOVSKÁ) MŘÍŽKA
BLAKEA A MOUTONOVÉ

Uplatnění: Používejte k upevnění preferovaného stylu vedení a zároveň 
k připomenutí, že jej můžete měnit podle aktuálních okolností a potřeb.

Bl�ke � M��t�n�vá r�zv�n�l� te�r�� zákl�dních �tylů vedení (viz Teorii 12) 
� vytv�ř�l� tzv. m�n�žer�k�� mřížk�. T� �r��je, n�k�l�k �e m�n�žer z�měř�je 
n� vý�ledky (�r�ent�ce n� �k�l) � n�k�l�k �e z�jímá � z�mě�tn�nce (�r�ent�-
ce n� pr�c�vníky). P�dle t�h� r�zeznává pět �tylů vedení.

Zdroj: Upraveno podle Northouse, P. G., Leadership: Theory and Practice (4th edn). (Grid International, Inc., 2006.)

n Vedení ve stylu vesnického spolku: Manažer se příliš nezajímá o splně-
ní úkolů, zato věnuje velkou pozornost sociálním potřebám zaměstnanců.

n Přísně úkolové vedení: Manažer se příliš nezajímá o potřeby zaměst-
nanců. Maximální pozornost věnuje plnění úkolů/cílů.

n Vedení v duchu střední cesty: Manažer se spokojí s kompromisy. Snaží 
se spíše vyhovět jak potřebám zaměstnanců, tak požadavkům práce, než 
aby usiloval o maximální naplnění jednoho či druhého. 

n Vyčerpané vedení: Manažer nevěnuje valnou pozornost zaměstnancům 
ani pracovním úkolům. Dělá jen to, co je nezbytně nutné.

n Týmové vedení: Manažer klade velký důraz na dosahování výsledků a zá-
roveň usiluje o udržování skvělých pracovních vztahů. Blake a Moutonová 
doporučují, aby si všichni manažeři osvojili právě tento přístup.

TEORIE 13

ČÁST 2   l   JAK LIDI VÉST
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