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ÚVOD

TTeennttoo  tteexxtt  ssee  zzaabbýývváá  vveeddeenníímm  lliiddíí..
Řada vedoucích pracovníků požaduje kuchařku, kde najdou  jednoduché a přesné

návody, jak vést lidi, jak zvýšit jejich  výkonnost, jak se vyhnout konfliktům a jak maxi-

málně využít  lidský potenciál. Žádný snadný ani jednoznačný návod neexistuje.

Přesto se snažíme v těchto studijních textech předložit  alespoň základní filozofii

a některé zásady vedení lidí.  Poznáte, že nejde o nic jednoduchého – lidé jsou různí,

vedoucí jsou různí a situace, ve kterých manažeři pracují, jsou  také různé. Dobrý

vedoucí musí respektovat všechny zmíněné  momenty. Přitom však hodně záleží také

na jeho schopnosti  vycítit vhodný způsob jednání a na pozitivním vztahu vůči  ostat-

ním lidem.

V první části si všímáme základních filozofií řízení lidí. Ve  druhé kapitole procházíme

jednotlivé názory na styl vedení –  to již je na rozdíl od filozofie řízení konkrétní způ-

sob  práce s lidmi. Další dvě kapitoly ukazují, jakých chyb se  dopouštíme a jak se dá

zlepšit úroveň přikazování  a delegování. Kapitola o motivování vysvětluje, čím je

ovlivněno  a řízeno jednání lidí i to, jak lze těchto poznatků při  vedení lidí využívat.

Poslední kapitola uvažuje o efektivním  systému hodnocení výkonu a upozorňuje na

chyby, kterých se  běžně při hodnocení dopouštíme.
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1. NÁZORY 
NA VEDENÍ LIDÍ

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

vyjmenovat zásady efektivní práce dělníků podle školy vědeckého
řízení,

ukázat vliv mezilidských vztahů a pracovní skupiny na  jednání 
pracovníků,

vysvětlit základní principy teorií „X” a “Y” a rozlišit  různé názory
manažerů na vedení pracovníků,

vysvětlit výhody a nevýhody japonského a amerického systému
řízení a popsat jejich syntézu – teorii „Z”.

S rozvojem techniky a průmyslu na přelomu 19. a 20. století se obrátil zájem podni-

katelů a manažerů k rezervám ve výkonnosti lidí a efektivnosti řízení. Hledají se důvody

nižší výkonnosti pracovníků, a6 už je způsobena organizací práce, individuálními rozdí-

ly nebo pracovním prostředím. Vznikají různé filozofie řízení a názory na vedení lidí.

Ve vývoji můžeme vysledovat několik etap od mechanistického přístupu (vědecké

řízení), přes školu lidských vztahů (Elton Mayo) a humanistickou školu (teorie „Y“), až

po názory současné (např. teorie „Z“).

VVěěddeecckkéé  řříízzeenníí::  
mmaaxxiimmáállnníí  eeffeekktt  ss mmiinniimmáállnníí  nnáámmaahhoouu
Zakladatel vědeckého řízení, Fredrick Taylor, se snažil pochopit, čím je způsoben rozdíl

mezi výkonností dobrých a špatných dělníků. Podrobně sledoval a zaznamenával jejich

pohyby při práci. Zjistil, že horší pracovníci dělají řadu zbytečných a neefektivních

pohybů. Jejich výkonnost by se patrně zlepšila, kdyby se naučili správnému pracovní-

mu postupu. Taylor navrhl na počátku 20. století metodu zvyšování efektivnosti práce

a nazval ji časové a pohybové studie.
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Základní postup zvyšování výkonnosti popisuje Taylor takto:

1. Sleduj pracovní postup nejlepších pracovníků a podle toho urči nejlepší způ-
sob vykonávání práce.

2. Vyber vhodné pracovníky podle jejich pracovní kapacity, fyzické zdatnosti

a odolnosti vůči únavě.

3. Vybrané pracovníky vycvič v nejlepším způsobu vykonávání práce.

4. Dohlížej, zda pracovníci dodržují určený pracovní postup a zda dosahují

očekávaných výsledků.

5. Motivuj pracovníky k vyššímu výkonu úkolovou mzdou (v Taylorově době se

používalo skoro výhradně mzdy hodinové).

6. Přesuň odpovědnost za práci z dělníků na manažery. Taylor říkal dělníkům:

„Neočekává se od vás, že budete myslet. Za myšlení jsou tady placeni jiní”.

Výsledkem zavádění Taylorova systému vědeckého řízení byl skoro vždycky enormní

nárust produktivity práce. Na druhé straně však byla jednotvárná a mechanizovaná

práce pro většinu lidí nepříjemná a vyčerpávající. Pokud se na trhu práce vytvořila větší

poptávka pracovních míst, lidé práci v mechanizovaném průmyslu opouštěli a zaměst-

navatelé museli situaci řešit výrazným růstem mezd.

Vědecké řízení bylo zavedeno např. ve Fordových závodech. Tento systém oceňoval

také Lenin. Taylor se musel v roce 1911 bránit před americkou Sněmovnou reprezen-

tantů, kde byl obviněn z nepřátelství vůči dělníkům. On sám však výhrady proti svému

učení nechápal, naopak se považoval za přítele dělníků a byl přesvědčen, že jim

neobyčejně ulehčil těžkou práci. Prvky vědeckého řízení jsou dnes využívány zejména

při tréninku vrcholových sportovců a také při automatizaci výrobního procesu.

ŠŠkkoollaa  lliiddsskkýýcchh  vvzzttaahhůů::  
zzeejjmméénnaa  oossttaattnníí  lliiddéé  oovvlliivvňňuujjíí  nnaaššee  cchhoovváánníí  
Vědecké řízení chápalo člověka mechanicky jako stroj, jehož úkolem je vykonávat přes-

ně stanovené pohyby. Vedle své práce však člověk na pracovišti prožívá řadu radostí

a zklamání, které vyplývají ze vztahů k ostatním lidem, a silně určují jeho chování.

Při sledování skupiny pracovníků ve výrobní hale, kteří se zabývali povrchovou

úpravou výrobků, byly zjištěny zajímavé skutečnosti:

• většina lidí pracovala vysokým tempem v první polovině pracovní směny. Tím

si “nadpracovali” zbytek směny, kdy již vydávali pouze částečné úsilí;

• slabší pracovníci se museli snažit po celou dobu, aby dohnali své zdatnější

spolupracovníky;

• někteří dělníci se pokoušeli podávat mimořádný výkon po celou dobu. Brzy

museli čelit narážkám a později i otevřenému vyhrožování ostatních. Nakonec

se přizpůsobili průměrnému výkonu. Proč? Chtěli si vydělat a firma měla na

Jak řídit a vést lidi
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lepších výsledcích také zájem. Skupina se však obávala následného zpevnění

norem.

Zájmy skupiny se ukázaly silnější než zájmy jednotlivce a zájmy firmy.

George Elton Mayo ve dvacátých letech našeho století vnesl nové myšlenky do teorie

vedení. Bývá považován za ideového zakladatele školy lidských vztahů. Se svými

spolupracovníky upozornil na význam sociálních vztahů a pracovní spokojenosti pro

úspěch organizace a výkon pracovníků.

V tzv. Hawthornských studiích ve Western Electric Company sledovali výzkumníci

faktory, které ovlivňují produktivitu práce – šlo zejména o fyzické podmínky – hluk,

vlhkost, osvětlení. Zjistilo se, že při zvýšení intenzity světla výkonnost dělnic vzrostla.

Vzrostla však také při opětovném zhoršení osvětlení! Navíc v kontrolní skupině, kde

žádné změny zavedeny nebyly, se nárůst výkonnosti objevil také! Když bylo skupině

dělnic umožněno, aby převzaly část odpovědnosti za organizaci práce, došlo taktéž ke

zvýšení výkonu. Stejný efekt mělo zvýšení mezd. V kontrolní skupině, kde tato opatření

zavedena nebyla, se však produktivita zvedla také! Nebylo snadné tyto jevy objasnit.

Vysvětlení spočívalo ve skutečnosti, na kterou se doposud zapomínalo – v hrdosti na

pracovní skupiny a v pocitu sounáležitosti k pracovní skupině. Pracovníci, kteří se

zúčastnili výzkumu, měli dojem, že jsou důležitější než ostatní pracovníci, že se vedení

zajímá o jejich potřeby a snažili se dokázat, že jsou takového zájmu hodni a že jsou

dobrou pracovní skupinou. Zlepšení výkonu v důsledku zařazení pracovníků do

výzkumného projektu se dodnes říká Hawthornský efekt.

Podle školy lidských vztahů jsou interpersonální vztahy nejdůležitějším motivačním fak-

torem, který je silnější než individuální zájmy pracovníků i než zájmy organizace. Tato

škola učí, jak se mají vedoucí pracovníci chovat k podřízeným, všímat si jich, zajímat se

o jejich problémy. Ideje se rychle rozšířily v USA a do Evropy. V evropských zemích

však návody na „plácání podřízených po ramenech“ neuspěly tak snadno jako

v Americe; nedůvěřivý evropský dělník je často považoval za další trik mazaných kapi-

talistů.

TTeeoorriiee  XX  aa  tteeoorriiee  YY::  
ččlloovvěěkk  jjee  llíínnýý  ––  ččlloovvěěkk  jjee  pprraaccoovviittýý
V padesátých a šedesátých letech se začíná pozornost manažerů zaměřovat na nové

způsoby vedení lidí. Proti tradičnímu názoru (Taylor a další), který postihuje převážně

hmotnou motivaci člověka systémem odměn a postihů, a vedle důležitosti lidských

vztahů, zdůrazňují význam osobního rozvoje, sebeaktualizace či seberealizace (dělat to,

co umím a co mě těší), samostatnosti a plného života. Tyto názory jsou prezentovány

jako humanistické teorie vedení lidí..

Douglas McGregor studoval názory manažerů na podstatu člověka, jeho pracovní moti-

vaci a tomu odpovídající způsob řízení lidí. Dosavadní převažující pohled na řízení lidí

v organizacích charakterizoval jako teorii X. Základní premisy teorie X jsou:

1) Lidé jsou ve své podstatě líní a snaží se vyhnout práci.

KAPITOLA 1: Názory na vedení lidí
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2) Protože lidé neradi pracují, musejí být k práci přinuceni systémem odměn

a trestů a při práci musejí být kontrolováni.

3) Pracovníci se vyhýbají odpovědnosti a rádi se nechají řídit.

4) Existuje malá skupina lidí, pro které toto neplatí. Ti jsou povoláni k tomu, aby

řídili a kontrolovali ostatní.

Proti této tradiční představě, která je dosti pesimistická vůči pracovní morálce a lidské-

mu snažení, postavil McGregor humanistickou teorii Y, postavenou na důvěře člověka

a v jeho pozitivní vztah k práci:

1) Pro člověka je práce stejně přirozenou aktivitou jako zábava nebo odpočinek.

2) Člověk rád přijímá samostatnost a odpovědnost.

3) Schopnost samostatného rozhodování je v populaci silně rozšířena, není

záležitostí několika málo jedinců.

4) Současné organizace nevyužívají tento potenciál jednotlivců, snaží se je kon-

trolovat a dirigovat.

McGregor byl stoupencem teorie „Y“. Ukazuje se však, že pro určité pracovníky a za

určitých okolností je přístup „X“ vhodnější. Jsou lidé, kteří pracují s vysokým pracov-

ním nasazením a jiní, kteří musejí být do práce poháněni. Záleží však také na vztahu

člověka k práci. Vykonává-li činnost, která ho baví, bude pracovat ze všech sil, aniž by

ho někdo musel pohánět – tedy pode teorie „Y“. Na druhé straně při vykonávání

neoblíbených aktivit bude potřebovat tlak zvenčí – v souladu s teorií „X“. Tak typic-

kého milovníka provozu, který se ve výrobní hale cítí jako „ryba ve vodě“, otravuje

administrativa a vedoucí z něho musí vytrvale vymáhat veškeré výkaznictví. Naopak

byrokrat bude s radostí vykonávat administrativní práce, ale pochůzkám po provozu se

bude vyhýbat tak dlouho, dokud k tomu nebude donucen.

TTeeoorriiee  „„ZZ““::  
iinnddiivviidduuáállnníí  ooddppoovvěěddnnoosstt,,  ssppoolleeččnnéé  rroozzhhooddoovváánníí
Ztráta jednoznačného hospodářského prvenství Spojených států počátkem 70. let

a prudký vzestup Japonska, a6 už jde o obchod s automobily nebo o elektroniku,

probudila v USA, ale i v jiných západních zemích, velký zájem o japonský přístup

k řízení. Objevují se snahy přenášet prvky japonského řízení (kroužky jakosti, partici-

pace) do evropských (resp. amerických podmínek). Vzhledem k velikým kulturním

rozdílům byly však výsledky zpočátku značně problematické. Později byly japonské

prvky adaptovány vůči západním podmínkám a uplatnily se v pozměněné formě

v řízení evropských firem.

William Ouchi (1983) srovnával odlišnou kulturu amerických a japonských organizací.

Americkou filozofii řízení nazval teorií A, japonský přístup teorií J. V obou přístupech

se odráží odlišné národní kultury. Nakonec se snažil spojit hlavní výhody americké

Jak řídit a vést lidi
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organizační kultury (individuální odpovědnost) a kultury japonské (kolektivní

rozhodování) a vytvořil nový přístup – teorii Z.

Tabulka 1.1.

Zatímco Američané jsou připraveni změnit zaměstnání poměrně rychle, pokud někdy

objeví lepší pracovní podmínky, nebo pokud firma usoudí, že má nadbytek pracovníků,

Japonci nastupují do zaměstnání na celý život a zpravidla svého zaměstnavatele nemění.

Ouchi volí kompromis blízký našem evropskému pojetí – pracovníci by měli setrvávat

v zaměstnání delší dobu, nikoliv však trvale, ale zaměstnavatelé by jim měli dlouhodobé

zaměstnání garantovat. 

Na rozdíl od Ameriky, Japonec často mění svou funkci nebo profesi podle aktuálních

potřeb firmy a bez ohledu na školu, kterou vystudoval. Potřebuje-li to zaměstnavatel,

japonský obchodník absolvuje kurz finančního řízení a nastoupí do funkce vedoucího

informační soustavy, aby se o pár let později mohl ponořit do studií techniky, protože

má být zařazen na místo technologa. Američan (nebo Evropan) se více drží své spe-

cializace. Z hlediska dnešního řízení firem, pochopení potřeb ostatních útvarů

a manažerského nadhledu je žádoucí kariérová dráha specializovaná pouze částečně,

která neomezuje pohled člověka na problémy. Je lepší takový finanční ředitel, který

prošel ekonomikou v provozu, informační soustavou, controllingem atd. než ten, který

v průběhu své profesionální dráhy poznal jedinou oblast řízení.

Zatímco v západních firmách rozhoduje jeden vedoucí a odpovědnost je vždy indi-

viduální, v Japonsku se jedná o kolektivní záležitost. Japonec nepochopí, jak by mohl

učinit nějaký závěr bez svých kolegů, ani to, proč by měl úkolovat jednotlivce indi-

viduálně, když může uložit práci celému útvaru společně. Spojení týmového konsensuál-

ního rozhodování s individuální odpovědností – nejzávažnější prvek teorie “Z” – vytváří

KAPITOLA 1: Názory na vedení lidí
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 teorie A   teorie J   teorie Z                     

zaměstnání   krátkodobé   celoživotní   dlouhodobé   

rozhodování  individuální   konsensuální   konsensuální   

odpovědnost  individuální   kolektivní   individuální   

povyšování   rychlé   pomalé   pomalé   

kontrola   vnější, formální  vnitřní,   vnitřní,  neformální  

s formální mírou  

kariéra   specializovaná   nespecializovaná  částečně  

specializovaná   

pracovník   jako zaměstnanec  jako člověk   jako člověk   

 



příležitosti pro účast pracovníků, kteří pak mají vůči rozhodnutí podstatně lepší vzah, než

kdyby se museli řídit pouhou direktivou šéfa, a zároveň je nezbavuje odpovědnosti za

realizaci skupinového rozhodnutí. 

Tradiční západní vnější systém kontroly a motivování systémem objektivního sledování

a následných odměn a postihů je méně účinný, než síla povinnosti, která je základním

stimulem Japonce. Bylo by žádoucí motivovat i Evropany „zevnitř“. U nich však nepů-

sobí vnitřní motivace s takovou intenzitou, a proto je doplnění přijatelným způsobem

vnější kontroly, zejména na základě měřitelných výsledků práce, nezbytné.

Otázky k zamyšlení:
1) Dlaždiči, kteří pracují v normě, stavějí chodník z tzv. zámkové dlažby. Dvojice

pracovníků položí asi 5 m chodníku za den. Objevili se dva pracovníci, kteří za

den dokázali položit více než 10 m. Po nátlaku ostatních však výkon snížili.

Proč? Vyšší výkon byl přece v jejich zájmu i v zájmu firmy. Pokuste se vysvětlit

podle teorie lidských vztahů.

2) Ze zkušenosti víme, že lidé odbývají práci, podvádějí, aby se z práce ulili nebo

aby dosáhli vyšší odměny, lenoší v pracovní době.

• Co je příčinou podle teorie X ?

• Co je příčinou podle teorie Y ?

3) Ve kterých položkách se současné české řízení blíží teorii A, ve kterých teorii J,

a ve kterých teorii Z?

• zaměstnání   

• rozhodování   

• odpovědnost   

• povyšování   

• kontrola   

• kariéra   

• pracovník   

Případová studie:

KONTROLA DOCHÁZKY

Ve výrobně keramických obkladů jsou velké potíže s kázní pracovníků. Ředitel výrob-
ny, který zde působí již třicet let, uvažuje, jakým způsobem by bylo možné kázeň
upevnit.

Při kontrole píchacích hodin si všiml, že mnozí dělníci chodí do práce na poslední
chvíli, či dokonce pozdě. Přitom odchody z práce jsou značené přesně v půl třetí,
nebo dokonce předčasně. Cožpak nikdo nepotřebuje setrvat na pracovišti ani

Jak řídit a vést lidi
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o chvilku déle? Jaká je to pracovní morálka! Potom není divu, že výsledky firmy jsou
čím dál slabší. Ředitel se rozhodl, že bude lístky docházky dále kontrolovat. Před
dvaceti lety to dělával, pak tímto úkolem pověřil kádrováka. Po revoluci však bylo
kádrové oddělení zrušeno a kontrolou docházky se nikdo ve vedení nezabýval.

Ředitel nařídil příchody 5 min. před začátkem pracovní doby a odchody z práce
5 min. po ukončení. Oznámil také, že ti, kteří nedodržují pracovní dobu, budou
postihováni finančně. Pracovní kázeň se opravdu upevnila – ředitel zjistil, že zaměst-
nanci skutečně řádně dodržují pracovní dobu a pracovní kázeň se zlepšila. Výkony
pracoviště se však k lepšímu nezměnily. Ředitel tedy vyzval vedoucí dílen, aby
dohlédli také na dodržování přestávek na jídlo.

Při kontrole na dílně před půl třetí však ředitel zjistil, že značná část pracovníků už
chybí. Následnou prohlídkou lístků docházky se ukázalo, že přenášejí z jednoho
zásobníku do druhého neoražené lístky. Na konci měsíce byl velice překvapen –
všechny lístky byly za sledovaný den raženy v době od 14.35 do 14.50 hod. To zna-
mená, že pracovníci museli nějakou manipulací s lístkem záznamy falšovat. Později
se dozvěděl, že je možné lístky stlačovat či povytahovat a tímto způsobem značit kri-
tický den o den dříve nebo později. Při podrobném zkoumání také vypátral, že něk-
teří zaměstnanci lístky dokreslují ostře ostrouhanou modročervenou tužkou. Protože
výroba v tomto měsíci ještě poklesla, rozhodl se ředitel k radikálnímu opatření: zavedl
nové moderní zařízení pro kontrolu docházky.

Otázky k případové studii
1. Myslíte si, že se zavedením nového zařízení zlepší pracovní morálka a výkon-

nost pracovníků?

2. V čem asi byl největší problém řízení firmy?

3. Ze které teorie řízení vycházel ředitel (X nebo Y, A nebo J) ?

Shrnutí
FF..  TTaayylloorr,,  zzaakkllaaddaatteell  vvěěddeecckkééhhoo  řříízzeenníí,,  aapplliikkoovvaall  mmeecchhaanniissttiicckkýý  ssyyssttéémm  nnaa  řříízzeenníí  vvýýrroobb--
nníícchh  pprraaccoovvnnííkkůů..  PPoommooccíí  ččaassoovvýýcchh  aa  ppoohhyybboovvýýcchh  ssttuuddiiíí  ssttaannoovviill  iiddeeáállnníí  ppoossttuuppyy
pprroovváádděěnníí  pprraaccoovvnníícchh  ooppeerraaccíí..  JJaakk  vv  aaddmmiinniissttrraattiivvěě,,  ttaakk  vvee  vvýýrroobběě  mmeecchhaanniissttiicckkéé  ssyyss--
ttéémmyy  ooppoommííjjeejjíí  lliiddsskkoouu  iinnddiivviidduuaalliittuu..

MMyyššlleennkkyy  šškkoollyy  lliiddsskkýýcchh  vvzzttaahhůů  ssee  ooppíírraajjíí  oo  vvýýzzkkuummyy  EEllttoonnaa  MMaayyaa  ––  HHaawwtthhoorrnnsskkéé  ssttuuddiiee..
TTyy  uukkáázzaallyy  vvlliivv  iinntteerrppeerrssoonnáállnníícchh  vvzzttaahhůů,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy,,  nnaa  vvýýkkoonnnnoosstt
aa jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnnííkkůů..  ŠŠkkoollaa  lliiddsskkýýcchh  vvzzttaahhůů  ppřřiipprraavviillaa  řřaadduu  nnáávvooddůů  pprroo  vveeddoouuccíí  pprraa--
ccoovvnnííkkyy,,  jjaakk  jjeeddnnaatt  ss  ppooddřříízzeennýýmmii..

HHuummaanniissttiicckkýý  ppřřííssttuupp  kk  řříízzeenníí  vvyyzzddvviihhuujjee  ččlloovvěěkkaa  aa  jjeehhoo  ppoottřřeebbyy,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  ppoottřřeebbyy
iinnddiivviidduuáállnnííhhoo  rroozzvvoojjee  aa  sseebbeeaakkttuuaalliizzaaccee..  MMccGGrreeggoorr  ssttaavvíí  pprroottii  ttrraaddiiččnníí  tteeoorriiii  XX  ((ččlloovvěěkk
jjee  llíínnýý  aa  mmuussíí  bbýýtt  kk  pprrááccii  nnuucceenn  ooddmměěnnaammii  aa  ttrreessttyy))  hhuummaanniissttiicckkoouu  tteeoorriiii  YY  ((pprrááccee  jjee  pprroo
ččlloovvěěkkaa  ppřřiirroozzeennoouu  aakkttiivviittoouu  aa  rraaddoossttíí))..

KAPITOLA 1: Názory na vedení lidí

9



WWiilllliiaamm  OOuucchhii  ssrroovvnnáávváá  aammeerriicckkýý  iinnddiivviidduuaalliissttiicckkýý  ppřřííssttuupp  kk  řříízzeenníí  ss  jjaappoonnsskkýýmm  kkoolleekk--
ttiivviissttiicckkýýmm  aa  ssnnaažžíí  ssee  ssppoojjiitt  ppřřeeddnnoossttii  oobboouu  ppoojjeettíí  vvee  ssvvéé  tteeoorriiii  ZZ..  TTeeoorriiee  ZZ  ppaakk  ppřřeejjíímmáá
zz  aammeerriicckkééhhoo  ppoojjeettíí  iinnddiivviidduuáállnníí  ooddppoovvěěddnnoosstt  aa  zz  jjaappoonnsskkééhhoo  kkoolleekkttiivvnníí  rroozzhhooddoovváánníí..

Jak řídit a vést lidi
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Doplněk kapitoly 1:

TTeesstt::  NNeejjmméénněě  oobbllííbbeennýý  pprraaccoovvnnííkk
((FFiieeddlleerrůůvv  tteesstt  „„LLPPCC““))
Zastáváte teorii „X“ nebo „Y“? Popište pracovníka, se kterým se vám nejhůře spolupra-

covalo. Zaškrtněte vždy obdélníček, který nejlépe odpovídá jeho rysům. Krajní obdél-

níky vyjadřují extrémy, střední vyjadřují umírněné hodnocení.

KAPITOLA 1: Názory na vedení lidí
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 příjemný  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   nepříjemný 

přátelský  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   nepřátelský                   

 odmítá  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   souhlasí                  

 pomáhá  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   ztrpčuje                       

 otrávený  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   nadšený                       

 napjatý  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   klidný                       

 vzdálený  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   blízký                        

 chladný  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   vřelý 

 spolupracuje  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   nespolupracuje 

mírumilovný  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   agresivní                       

 nudný  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   zajímavý                       

 konfliktní  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   bezkonfliktní                  

 sebejistý  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   váhavý                          

 výkonný  •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1   nevýkonný                    

 zasmušilý  •1   •2   •3   •4   •5   •6   •7   •8   veselý                           

otevřený •8   •7   •6   •5   •4   •3   •2   •1 ostražitý 



Nyní sečtěte čísla u všech zaškrtnutých obdélníčků a zapište výsledek. 

Součet znamená: 

50 a méně silná orientace „X“ 

51-60 mírná orientace „X“ 

61-70 nevyhraněná orientace 

71-80 mírná orientace „Y“ 

81 a více silná orientace „Y“ 

Předpokládá se totiž, že ten, kdo dokáže na špatném pracovníkovi nalézt kladné

stránky, bude mít spíše důvěru k lidem všeobecně.

Jak řídit a vést lidi
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2. EFEKTIVNÍ STYL VEDENÍ

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

určit rysy osobnosti, které jsou důležité pro úspěšnost vedoucích
pracovníků,

popsat efektivní a neefektivní způsoby chování vedoucích,  určovat,
jaký styl vedení je vhodný pro určitou situaci,

vyložit význam vize a charismatu pro práci vedoucího,

vysvětlit působení prostředků, kterými transformační vedoucí působí
na své pracovníky (citové povzbuzení, zosobněná úcta a stimulace
intelektu).

Způsob, jakým manažeři vedou své pracovníky, má rozhodující vliv na efektivnost práce

pracovních skupin, oddělení i celých organizací. Vlastníci nebo vrcholové vedení – a6

již šlo o vedení firem či správních institucí – se proto vždycky silně zajímalo o to, jak

jednají jednotliví vedoucí a jak by bylo možné zvýšit jejich výkonnost.

Ve zkratce lze rozdělit vývoj názorů na vedení do několika etap, časovaných zhruba po

dvaceti letech:

1. V začátcích se pozornost soustředila na definici rysů úspěšných vedoucích pra-

covníků. Teorie rysů stavěla na osobních kvalitách vedoucích a předpoklá-

dala, že dobrý vedoucí se jako takový rodí.

2. Koncem 40. let se objevuje nový přístup – úspěšný vedoucí se vyznačuje

správným způsobem chování. Chování vedoucích pracovníků v různých situ-

acích je relativně podobné, stálé a málo se mění. Některé styly řízení – způso-

by chování jsou úspěšné, ale jiné jsou neúspěšné nebo méně úspěšné.

Úspěšnému stylu řízení se lze naučit.

3. Situacionalistický přístup začíná převládat koncem 60. let a zdůrazňuje

situaci. Neexistuje jeden univerzálně platný styl řízení. Každá situace vyžaduje

jiný styl řízení. Dobrý vedoucí se teprve po zhodnocení situace rozhodne, jak

je třeba postupovat. 
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4. Počátkem 80. let se objevují nové názory na vedení lidí, souhrnně nazvané

Nové vedení. Zdůrazňují emocionální, citovou stránku vedení lidí. Dobrý

vedoucí se vyznačuje charismatem, silou osobnosti, která mu umožní získat

lidi a strhnout je pro plnění cílů organizace.

Zdá se, že každý z těchto názorů doplnil předchozí o nové poznatky, že nejde

o myšlenky protichůdné, ale o postupný rozvoj a upřesňování našeho poznání o opti-

málním přístupu k vedení pracovníků.

ÚÚssppěěššnnýý  vveeddoouuccíí  ssee  vvyyzznnaaččuujjee  uurrččiittýýmmii  rryyssyy
oossoobbnnoossttii ((TTeeoorriiee  rryyssůů))
Lidé se od sebe liší svými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy atd. Souhrnně tyto indi-

viduální stránky osobnosti nazýváme rysy osobnosti. Byla určena řada rysů, které

charakterizují dobrého vedoucího. Lze je rozdělit na:

• schopnosti,

• znalosti a dovednosti,

• vlastnosti osobnosti,

• postoje.

Schopnosti. Schopnost je kapacita osobnosti vykonávat nějakou činnost. Dovedeme si

představit schopnosti, které jsou potřebné, aby člověk mohl řídit auto nebo ovládat

jeřáb. Pro vedoucího jsou důležité rozumové schopnosti (inteligence). Pro vedoucí

mají význam především tyto rozumové schopnosti:

• koncepční (strategické) myšlení,

• operativní myšlení,

• pružnost myšlení.

Znalosti jsou teoretické informace, kterým se lze naučit studiem. Z hlediska potřeby

a úspěšnosti manažerů jsou důležité především:

• odborné znalosti (strojírenství, stavebnictví, podvojné účetnictví, americký tex-

tilní trh atd.),

• znalost managementu (obecné znalosti řízení, které se uplatňují při řízení

nejrůznějších odvětví a organizací).

Dovednosti jsou praktické návyky, které získáváme výcvikem a praxí. U vedoucích jde

zejména o:

• organizaci práce a řízení času,

• vedení lidí, motivování a delegování,

• komunikační dovednosti a vyjednávání.

Jak řídit a vést lidi
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Vlastnosti osobnosti vyjadřují stálý způsob chování člověka. Jedinec totiž jedná

v určitých situacích podobným způsobem a známe-li člověka, dokážeme odhadnout, jak

na to, či ono zareaguje ... prostě víme, že je takový. Úspěšný vedoucí se vyznačuje:

• asertivitou (zdravé sebeprosazení),

• citovou stabilitou (vyrovnanost, klid),

• komunikativností a schopností ovlivňovat ostatní,

• vcítěním do jiných lidí, 

• odpovědností, vytrvalostí a důsledností,

• pružností (připraveností přiměřeně zareagovat na neplánované změny situace).

Postoje postihují vztah člověka k jiným lidem, předmětům, skutečnostem. Zvláště vý-

znamné pro profesionální úspěch jsou:

• orientace na výkon, na výsledek práce,

• orientace na zákazníka,

• orientace na tým,

• oddanost vůči firmě,

• čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám.

ÚÚssppěěššnnýý  vveeddoouuccíí  mmáá  zzvvllááššttnníí  zzppůůssoobb  cchhoovváánníí
((GGRRIIDD))
Jsou to opravdu jen rysy osobnosti, co určuje úspěšnost vedoucího? Problémy

vedoucích nevyplývají ani tolik z jejich osobních rysů, jako spíše z určitých projevů,

způsobu jednání. Hovoříme o způsobu jednání nebo stylu řízení.

Základním kriteriem pro rozlišení stylů řízení je

• orientace na lidi, snaha o uspokojení všech potřeb pracovníků, o vytvoření

a udržení přátelské atmosféry na pracovišti, 

• orientace na úkol, úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pra-

covního výkonu. 

Moutonová a Blake vytvořili systém GRID (česky mříž); je to mříž se dvěma osami;

jedna osa znamená orientaci na lidi, druhá vyjadřuje orientaci na úkol. Do tohoto sché-

matu umístili několik stylů řízení a označili je souřadnicemi:

• Vedoucí spolku zahrádkářů (1,9) se starostlivě věnuje potřebám lidí, aby

uspokojil vztahy, které vedou k příjemné, přátelské organizační atmosféře

a snesitelnému pracovnímu tempu. Pozornost je zaměřena na vytváření dobrých

pocitů mezi kolegy a podřízenými, často na úkor pracovních výsledků.

KAPITOLA 2: Efektivní styl vedení
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• Týmový vedoucí (9,9) dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit

vzájemného sdílení „společného krajíce“ v organizaci vede ke vztahům důvěry

a spolupráce. Týmový vedoucí je orientovaný na dosažení cíle, týmový přístup,

kterým se snaží dospět k optimálním výsledkům skrze participaci, oddanost

pracovníků a společné řešení problémů.

• Volný průběh (1,1) Vedoucí, který vydává minimální úsilí k odvedení

požadované práce a nevšímá si potřeb pracovníků. Snaží se pouze do té míry,

aby na svém místě přežil.

• Plantážník (9,1). Výkonnost v operačním řízení je spojena s minimální

pozorností problémům lidí. Vedoucí se věnuje pouze plnění úkolu a dosahování

co nejvyššího pracovního výkonu; opírá se o moc a autoritu, důsledně kontrolu-

je lidi – diktuje jim, co mají dělat a jak. Jakýkoliv odpor tvrdě potlačuje.

• Kompromisník (5,5) dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potře-

bou přijatelně splnit úkoly na jedné straně a udržet únosnou morálku lidí na

straně druhé. 

• Paternalista (9 + 9) kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však

o skutečnou integraci, jak je tomu u stylu 9,9. Nepřistupuje k podřízeným jako

ke skutečným kolegům, ale z pozice “Patříš mi a já pomohu tvé kariéře. Proto

očekávám, že budeš vůči mně loajální. Běda však, když nebudeš ochoten

přizpůsobit se mým požadavkům”.

• Oportunista používá všech stylů neprincipiálním způsobem. Ve snaze dosáh-

nout výhod, zejména pak lepšího platu nebo povýšení, napodobuje takový styl,

který je zrovna v organizaci žádaný.

obrázek 2.1. Systém GRID

Jak řídit a vést lidi
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Vedle hlavních stylů však vedoucí bude někdy využívat i stylů dalších – zatímco hlavním

stylem může být třeba autorita-poslušnost, záložním stylem je kompromisní vedení a za

určitých okolností je používán týmový styl a styl paternalistický.

Za obecně ideální styl byl považován styl týmový, za nejméně vhodný styl volný průběh.

SSttyyll  vveeddeenníí  zzáálleežžíí  nnaa  ssiittuuaaccii  
((SSiittuuaacciioonnaalliissttiicckkáá  tteeoorriiee))
Ukazuje se, že týmový styl vedení není vždycky nejvhodnější. Tam, kde je nutno rych-

le rozhodnout a kde je v ohrožení lidské zdraví, bude určitě lepší vedení autoritativní.

Ve skupině výzkumníků, kteří nadšeně pracují na dokončení vynálezu, se dobře osvědčí

zahrádkářský styl nebo dokonce volný průběh. Výběr správného způsobu řízení je tedy

určován situací.

Při volbě způsobu vedení vezmeme jako základní podmínku situace v úvahu především

zralost pracovníků. Mírou zralosti je připravenost splnit úkol. Vedle zralosti pracov-
ní, která je dána dovednostmi a technickými znalostmi potřebnými ke splnění úkolu,

existuje také zralost psychologická, která spočívá v připravenosti následovatelů přij-

mout odpovědnost za splnění úkolu.

Vedoucí má volit takový způsob vedení, aby rozvíjel zralost svých pracovníků.

Chování vedoucího popisujeme ve dvou dimenzích vztahové chování (orientace na

lidi) a direktivní chování (orientace na úkol). Stejně jako v GRIDu můžeme nyní se-

stavit diagram, který vymezí 4 styly vedení (přikazování, přesvědčování, participování

a delegování):

obrázek 2.2 Situační vedení
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Vedoucí bude volit správný styl řízení v závislosti na zralosti svých pracovníků:

• Přikazování. Lidem nezralým, kteří si nevědí rady, zapracovávají se do úkolu,

je třeba přikazovat – vést krok za krokem, přesně určovat, co a jak se bude

dělat a neustále na jejich práci dohlížet.

• Přesvědčování. S tím, jak si pracovník osvojuje potřebné dovednosti, měl by

se měnit i přístup vedoucího. Protože po stránce pracovní již dosáhli podřízení

určité úrovně dovedností, může se vedoucí více zaměřit na interpersonální

stránku úkolu. Nyní již podřízení nechtějí pouze bez rozmyslu přijímat pokyny

vedoucího, protože se v mnoha věcech dokáží orientovat. Vedoucí jim bude

vysvětlovat svá rozhodnutí a získávat je pro aktivní plnění úkolu.

• Participování. Vedoucí postupně omezuje pozornost věnovanou lidem,

protože ti se učí zvládat své problémy sami. Vedoucí ponechává na nich, jaký

přístup k problémům zvolí a mnohé věci rozhoduje společně s nimi.

• Delegování. Pracovník vyspělý odborně i psychologicky, zvládá pracovní

úkoly samostatně, bez vedoucího. Vedoucí spíše pomáhá při překonávání

mimořádných událostí a věnuje se strategickým záležitostem.

Hlavním posláním práce vedoucího je rozvoj zralosti členů týmu. Tým je v závěrečné

fázi schopen samostatně dosahovat  organizačních cílů. K tomu však je nezbytné pra-

covníky vést a postupně rozvíjet jejich odbornosti, dovednosti  i sebedůvěru.

NNoovvéé  vveeddeenníí
Dosavadní názory na vedení lidí poněkud opomíjely citovou stránku vztahu mezi

vedoucím a pracovníkem. Přitom mnozí vedoucí silně ovlivňují právě emocionalitu

podřízených a díky tomu dokáží měnit – transformovat – firmu i okolní svět. Takovému

vedoucímu říkáme transformační vedoucí. Jindy vedoucí využívá tradičních moti-

vačních prostředků – odměňování a postihování pracovníků, což nazýváme

transakční vedení.

TRANSAKČNÍ VEDENÍ
Transakční vedení spočívá ve vzájemné transakci – směně, „obchodu“ mezi vedoucím

a pracovníkem, výměně „něco za něco“. Transakční vedení může mít formu: 

1. řízení výjimkou
reakce na nežádoucí stav, odchylku od normy; v případě, že se pracovníci odchy-

lují od požadované normy, nezvládají stanovené požadavky nebo se dopouštějí

přestupků proti zásadám pracovní kázně, nasazuje vedoucí výjimečná opatření –

přeřazení pracovníka, nasazení dalších pracovníků nebo postih. Vedoucí říká svým

pracovníkům:

„Za minulé období jsi značně překročil náklady. Už se to nesmí opakovat.“

„Opět jsi nedodržel termín odevzdání práce. Proč k tomu došlo? Odrazí se to na
prémiích.“

Jak řídit a vést lidi
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„Myslel jsem si, že ten úkol zvládnete, ale teE zjišFuji, že jsem vás přecenil. Musím
k vám přidat další dva lidi.“

2. podmíněné odměny,
která spočívá v možnosti motivovat pracovníky příslibem výhod, budou-li dosaho-

vat dobrých výsledků. Tyto výhody mohou mít charakter finanční, předmětný –

mobilní telefon nebo služební auto, ale také může jít o lepší práci nebo postavení.

Podmíněná odměna působí tím silněji, čím jasnější je pracovníkovi vztah mezi pra-

covními výsledky a výhodou. Vedoucí říká svým pracovníkům: 

„Pokud se vám to podaří, dostanete cílovou prémii.“

„Zkuste to, pokud se to podaří, vytvoříme z vás samostatné středisko.“

„Pokud budete podávat takové výsledky jako doposud, zvednu vám od nového roku
třídu.“

„Myslím, že máš předpoklady pro to, abys dělal vedoucího oddělení. Chci si ale
napřed zjistit, zda zvládneš jednání s firmou XY“.

„Vidím, že jsi za těch pár dnů odvedl pořádný kus práce a já tě odměním, jak jsem
slíbil.“ 

TRANSFORMAČNÍ VEDENÍ
Transformační vedoucí se opírá o velmi jasnou a emocionální představu budoucího

stavu firmy nebo instituce, která se nazývá vize. Dokáže o ní přesvědčit pracovníky

a strhnout je k následování. Transformační vedoucí vede lidi pomocí zvláštních

prostředků:

• charismatu,

• osobní úcty,

• citové povzbuzení,

• stimulace myšlení.

1. Charisma je silný emocionální vztah, který dává vedoucímu nadobyčejnou úctu,

uznání, obdiv, lásku, důvěru. Je to nezpochybněná víra ve správnost toho, co

vedoucí dělá i ve vedoucího samotného. Charismatičtí vedoucí svým jednáním

dávají podřízeným příklad, jehož je třeba následovat. Charismatický vedoucí:

rád a s nadšením mluví o budoucích pracovních úkolech,

věnuje dosahování cílů maximální energii a nepomýšlí na osobní prospěch,

nenechá se odradit,

překvapuje tím, co dokáže pro splnění úkolu obětovat,

otevřeně přiznává překážky a nebezpečí, která čekají na cestě k cíli, a je připraven

s nimi bojovat.

2. Citové povzbuzení je využití emocionálních prostředků: “Vedoucí mluvil o tom,

jak důležitá a náročná je nová zakázka. Říkal, jak nám důvěřuje. Řekl, že jsme

nejlepší skupina, s jakou kdy pracoval. Je si jist, že náš výsledek překoná všechna
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očekávání” (Bass, 1985, str. 63). Povzbudivé chování vedoucího stimuluje mezi

podřízenými nadšení pro práci a povzbudivá řeč vedoucího vytváří důvěru pracov-

níků v jejich schopnost úspěšného splnění úkolů a dosažení skupinových cílů.

Vedoucí říká pracovníkům:

„Je to klient, na kterém velice záleží, byl bych proto rád, kdybyste se ho ujal právě vy.“

„Mám ve vás naprostou důvěru.“

„Ještě, že vás máme, nevím, jestli by to někdo jiný dokázal.“

„Vy to zvládnete bez problémů.“

„Vím, jak si s takovými věcmi umíte poradit.“

3. Osobní úcta
Transformační vedoucí často vystupují jako otcové svých podřízených. Mají

sklon k přátelskému, neformálnímu a důvěrnému jednání, zacházejí s nimi jako

se sobě rovnými i přes značné rozdíly v postavení a zkušenostech. Věnují

speciální pozornost opomíjeným členům, zabývají se každým z podřízených

individuálně, nezapomínají se uznale vyjádřit o každé dobře odvedené práci.

Přidělují pracovníkům náročné úkoly, které povzbuzují jejich sebedůvěru.

Vedoucí říká pracovníkům:

„Jsi mladší než my, třeba budeš mít lepší nápad.“

„Je to důležité a všichni musejí mít příležitost se k tomu vyjádřit.“

„Nechejte přece Petra domluvit, je jeden z nás a ledaco ví, i když jiní mají sil-
nější hlas.“

„Shrnu teE všechny vaše názory a zkusíme najít společný další postup.“

„To, že jsem vedoucí, neznamená, že mám patent na rozum. Jak se na věc díváte vy
všichni?“

„V čem jsou tvoje problémy, Ivane, zkusíme si s tím poradit.“

„Dokázali byste to úplně stejně jako já.“

4. Stimulace myšlení
Je to schopnost představovat si neexistující, budoucí stav, a současně schopnost

přenést ho na jiné lidi. “Jeho ideje mne nutí dívat se nově i na mé vlastní názory,

věci, o kterých jsem nikdy nepochyboval”, “nechává mě uvažovat o starých pro-

blémech novým způsobem”, “dává mi nový náhled na skutečnosti, které pro mě

bývaly dříve záhadou” – to jsou některé charakteristiky intelektuální stimulace

transformačních vedoucích. Intelektuální stimulace je důležitá zejména tehdy, když

skupina řeší složitý a nejasný úkol.

Vedoucí říká svým pracovníkům:

„A proč to vlastně takhle děláte? Určitě existuje jiný způsob.“

„Je to pro nás jednodušší, ale jak se na to budou dívat zákazníci?“

Jak řídit a vést lidi
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„Podívejme se, kde vlastně mají problémy lakovny příčinu. Nevznikají na jiných
provozech?“

„Ve výrobě to jistě bude složité, ale zkusme to posoudit z hlediska obchodního
útvaru“.

Otázky:
1. Rysy úspěšného vedoucího nemusí být pro všechny řídící funkce společné.

I zde je důležitá situace. Pokuste se srovnat ideálního vedoucího informační

soustavy a vedoucího výrobního střediska u stejné firmy. Co mají společné

a v čem se budou lišit?

• Společné rysy:

• Rysy důležité pro vedoucího informační soustavy:

• Rysy důležité pro vedoucího střediska:

2. Manažeři, kteří absolvovali kurz demokratického vedoucího, se po návratu na

pracoviště vraceli ke svým původním stylům vedení. Co mohlo být příčinou?

3. V čem spočívají výhody a nevýhody týmového stylu vedení? 

4. Vedoucím kompromisníkům se někdy říká “lidé předpisů”. Co v jejich povaze

je nutí uchylovat se k předpisům?

5. Jaký styl vedení (přikazování, koučování, podporování, delegování) bude vhod-

ný pro:

• vedoucího skautského oddílu 

• vedoucího jednotky rychlého nasazení

• trenéra hokejistů 

• generálního ředitele průmyslové firmy

• instruktora učňů

• vedoucího skupiny archeologů na velkomoravském pohřebišti?

6. Které prvky transformačního řízení (charisma, citové povzbuzení, zosobněná

úcta, stimulace intelektu) jsou obsaženy v následujících větách vedoucího:

• „Zatím jste jen uvažovali o tom, jak dělat našim výrobkům reklamu. Zkuste

přemýšlet, jak bychom mohli výrobky zlepšit, aby zákazníci měli větší

zájem!“

• „Ještě, že tě tady mám, pochybuji, že by si s tím někdo jiný dokázal poradit.“

• „Zdeňku, jsi tu sice nový, ale možná, že právě proto přijdeš na to, co nás

starší nenapadne. Zkus přemýšlet, jak by se dal ten postup zjednodušit,

a pak si o tom spolu popovídáme.“
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• „Naše postavení je těžké, k cíli je daleko a musíme projít velmi

nebezpečným terénem. Já vím, že se tam dostaneme a vím také, jak na to.

Musíte mi důvěřovat. Kdo půjde za mnou?“

Případová studie:

Přetížený generální ředitel

Výrobní podnik dostal po revoluci nové vedení. Nový generální ředitel, ve věku 55 let,
pracoval více než 30 let v organizaci, poznal dobře výrobu, ale má také zkušenosti
z různých štábních útvarů, zejména v technickém úseku. Má přehled o současných
vývojových trendech, během svého působení v technickém rozvoji poznal také řadu
zahraničních pracovišF a navázal zde užitečné kontakty. Rozhoduje v podstatě sám,
vždy když jsou jeho podřízení bezradní, obracejí se na něho.

Firma byla dlouho státním podnikem a nyní se stala společností s ručením
omezeným. Změny byly spojeny s řadou konfliktních situací. Nakonec se vedení
v počtu šesti lidí stalo spolumajiteli firmy. Sestavení nového vedení však nebylo
jednoduché a obsazení jednotlivých funkcí nebylo přijato vždy jednoznačně. Podnik
v předrevoluční době dodával velký objem práce do bývalého Sovětského svazu
a dalších východoevropských zemí. Tyto trhy však ztratil a z této rány se dosud nevz-
pamatoval. V důsledku toho je dnes silně zadlužen. Značnou finanční částku však
dluží podniku jeho věřitelé. Vcelku úspěšně si firma počíná na domácím trhu, bylo
by však třeba rychleji proniknout na trh zahraniční – i přes mnohé inovace se pod-
nik dostává na zahraniční trh dosti pomalu. Podnik se snaží zavést evropské stan-
dardy jakosti na výrobky, ale to potrvá ještě alespoň rok a půl. Vnitřní organizace
podniku vyžaduje dosti radikální změny. Ředitel říká: „Musíme být lepší než ostatní”,
ale neřekne už, jak toho dosáhnout.

Generální ředitel si stěžuje na úroveň svých zástupců. Nejstaršímu z nich je skoro 60
let a půjde brzy do důchodu. Je to zdatný odborník, s mnohaletou praxí, ale již nemá
chuF dělat nějaké změny. Dokázal si vždy v každé situaci poradit. Ostatní jsou ve
věku mezi 30 a 40 lety, mají značné dobré technické a odborné znalosti. Chybí jim
praktické manažerské dovednosti a zkušenost s řízením a až na obchodního ředitele
jim chybí potřebné kontakty.

Odborní ředitelé a ředitelé divizí si stěžují, že generální ředitel je autokrat. Všechno
rozhoduje sám. Vyslechne ostatní ředitele, ale rozhoduje v podstatě bez ohledu na
jejich názor. Jsou přesvědčeni, že kdyby divize měly větší samostatnost, všechno by
fungovalo lépe. Ale generální ředitel se tomu brání, avšak poukazuje na to, že by pod-
nik fungoval pružněji kdyby byl decentralizován a divize by měly určitou autonomii.
Nicméně ředitelé divizí nejsou připraveni a při prvním problému, který se objeví,
žádají generálního ředitele o pomoc. Když jsou postaveni před samostatný úkol,
hledají raději všechny důvody, jak se mu vyhnout. Nedostatky při plnění úkolů posti-
huje generální ředitel dosti přísně na prémiích a nevybíravou kritikou při poradách
vedení. Ale tím více se na něj podřízení obracejí s žádostí o pomoc při řešení opera-
tivních úkolů – snaží se přenést na něj část odpovědnosti.
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Generální ředitel je pak natolik zatížen dílčími problémy, které by měli řešit jeho
podřízení, že nemá čas na zásadní koncepční záležitosti. „Většinu z nich by bylo
potřeba vyměnit, vím, že na svou práci nestačí“, říká, “ale já nikoho lepšího nemám”.

Otázky k případové studii:
1) Je v současné situaci vhodný autoritativní styl generálního ředitele?

2) Má ředitel pomáhat svým podřízeným? 

3) Které potřeby podřízených (fyziologické, bezpečí, sounáležitost, uznání, sebere-

alizace) jsou uspokojeny a které nikoliv?

4) Kterých prvků transakčního řízení ředitel používá?

5) Mohl by ředitel používat prvků transformačního řízení?

6) Jak byste řešili problémy generálního ředitele?

Shrnutí
MMeezzii  rryyssyy,,  kktteerréé  bbýývvaajjíí  ppoovvaažžoovváánnyy  zzaa  ddůůlleežžiittéé  pprroo  úússppěěššnnééhhoo  vveeddoouuccííhhoo,,  ppaattřříí  kkoonn--
cceeppččnníí  aa  ooppeerraattiivvnníí  mmyyššlleenníí,,  pprruužžnnoosstt  mmyyššlleenníí,,  aasseerrttiivviittaa,,  cciittoovváá  ssttaabbiilliittaa,,  ooddppoovvěěddnnoosstt
aa ssvvěěddoommiittoosstt,,  ooddbboorrnnéé  ii  mmaannaažžeerrsskkéé  zznnaalloossttii,,  řřaaddaa  mmaannaažžeerrsskkýýcchh  ddoovveeddnnoossttíí  aa  ppooss--
ttoojjoovvéé  zzaamměěřřeenníí  nnaa  vvýýkkoonn,,  nnaa  zzáákkaazznnííkkaa  aa  nnaa  ttýýmm..

TTeeoorriiee  GGRRIIDD  oobboohhaattiillaa  ppoozznnáánníí  oo  ppooppiiss  eeffeekkttiivvnnííhhoo  ssttyylluu  vveeddeenníí  ((ttýýmmoovvýý  ssttyyll)),,  nneeeeffeekk--
ttiivvnnííhhoo  ssttyylluu  ((vvoollnnýý  pprrůůbběěhh))  aa  řřaaddyy  ddaallššíícchh  ssttyyllůů  ((vveeddoouuccíí  ssppoollkkuu  zzaahhrrááddkkáářřůů,,  kkoommpprroo--
mmiissnnííkk,,  aauuttoorriittáářř,,  ppaatteerrnnaalliissttaa,,  ooppoorrttuunniissttaa))..  

RRoozzhhoodduujjííccíí  vvýýzznnaamm  pprroo  vvoollbbuu  ssttyylluu  vveeddeenníí  mmáá  vvššaakk  zzřřeejjmměě  ssiittuuaaccee..  ČČíímm  vvyyssppěělleejjššíí
aa zzrraalleejjššíí  jjssoouu  pprraaccoovvnnííccii,,  ttíímm  nnáárrooččnněějjššííhhoo  zzppůůssoobbuu  vveeddeenníí  mmůůžžee  mmaannaažžeerr  ppoouužžíítt  ––
ppooččíínnaajjee  ppřřiikkaazzoovváánníímm  ppřřeess  ppřřeessvvěěddččoovváánníí  aa  ppaarrttiicciippoovváánníí  aažž  ppoo  ddeelleeggoovváánníí..

PPřřii  ttrraannssffoorrmmaaccii  rreeaalliittyy  vvyyuužžíívvaajjíí  vveeddoouuccíí  kk  vveeddeenníí  pprraaccoovvnnííkkůů  ttaakkéé  eemmoocciioonnáállnníícchh  pprrvvkkůů
jjaakkoo  jjee  cchhaarriissmmaa,,  cciittoovvéé  ppoovvzzbbuuzzeenníí,,  zzoossoobbnněěnnáá  úúccttaa  aa  ssttiimmuullaaccee  mmyyššlleenníí..  TTrraannssaakkččnníí
vveeddeenníí  ppoouužžíívváá  ppooddmmíínněěnnéé  ooddmměěnnyy  aa  řříízzeenníí  vvýýjjiimmkkoouu..

KAPITOLA 2: Efektivní styl vedení
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Doplněk kapitoly 2:

TTeesstt  ččttyyřř  ttyyppůů  jjeeddnnáánníí  vveeddoouuccííhhoo
Zadání:

U každé otázky rozdělte 4 body podle toho, jak vystihují vaše názory a chování v roli

vedoucího. Nejvýstižnější odpově] dostává nejvíce bodů, nejméně výstižná žádný bod.

Jsou možná například tato rozdělení: 0-3-0-1, 2-0-2-0, 0-0-4-0, 1-0-2-1, atd., součet bodů

u jedné otázky však musí vždy dát dohromady 4.

1. Mým úkolem jako vedoucího je hlavně:

A. ____ vyhnout se nepříjemnostem na pracovišti,

B. ____ nekompromisně trvat na splnění úkolů,

C. ____ motivovat pracovníky k lepším výkonům,

D. ____ dbát o spokojenost pracovníků.

2. Hrozí-li nesplnění termínu odevzdání práce, je třeba:

A. ____ hledat vysvětlení,

B. ____ udělat dusno a pohrozit postihem,

C. ____ poradit se s pracovníky, jak úkol splnit,

D. ____ povzbudit pracovníky.

3. Nejraději mám takového pracovníka, který:

A. ____ nedělá zbytečné problémy,

B. ____ plní svůj úkol a nemudruje,

C. ____ dává k dispozici různé vlastní nápady,

D. ____ udržuje na pracovišti pohodu a přátelskou atmosféru.

4. Když pracovník odmítne dělat nepříjemnou práci, je nejlepší:

A. ____ udělat tu práci sám,

B. ____ udělat s ním krátký proces – postihnout na penězích nebo vyhodit,

C. ____ nechat si vysvětlit důvody,

D. ____ nabídnout mu zvláštní odměnu.

KAPITOLA 2: Efektivní styl vedení
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5. Na výkon pracovníků má nejvyšší vliv

A. ____ klid na pracovišti,

B. ____ přísnost vedoucího,

C. ____ možnost pracovníků podílet se na rozhodování,

D. ____ dobré osobní vztahy.

6. Nejvíc mi vadí, když pracovníci:

A. ____ mi komplikují život různými výmysly,

B. ____ nestíhají práci,

C. ____ u práce nepřemýšlejí,

D. ____ vyvolávají konflikty.

7. Při novém a obtížném úkolu je třeba věnovat nejvíce pozornosti:

A. ____ zachování chladné hlavy,

B. ____ důkladnému naplánování práce,

C. ____ přípravě a motivaci pracovníků,

D. ____ vytvoření příznivé atmosféry.

8. Když pracovník na svou práci jasně nestačí, je třeba:

A. ____ nedělat paniku a počkat, až se to naučí, 

B. ____ vyměnit ho,

C. ____ osobně ho naučit to, co má umět,

D. ____ pomoci mu s prací.

9. Ke zpož;ování termínů dochází především kvůli:

A. ____ objektivním příčinám, které lze těžko ovlivnit,

B. ____ osobní nekázni pracovníků,

C. ____ špatné komunikaci mezi vedoucími,

D. ____ velké náročnosti úkolů.

Nyní sečtěte počet bodů pro A., B., C. a D. Tam, kde máte nejvíce bodů, je váš domi-

nantní styl vedení, to, co je na druhém místě, znamená záložní styl. Přitom:

A = volný průběh,

B = plantážník,

C = týmový vedoucí,

D = vedoucí spolku zahrádkářů.

Jak řídit a vést lidi
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Ještě jeden doplněk kapitoly 2:

TTeesstt  ttrraannssaakkččnnííhhoo  aa  ttrraannssffoorrmmaaččnnííhhoo  vveeddeenníí  
Tento test zjiš6uje preferenci nástrojů používaných k vedení.Volba těchto nástrojů záleží

jak na osobnosti a hodnotách manažera, tak na úrovni podřízených pracovníků, či sféře

řízení.

Máte před sebou řadu tvrzení. Zkuste se zamyslet, jak se na vás dívají spolupracovníci,

a6 už kolegové nebo podřízení. Každé tvrzení pak můžete popsat na škále 1 až 5:

1. vůbec ne,

2. zřídka,

3. občas,

4. dosti často,

5. skoro vždycky.

Zvolenou hodnotu 1 až 5 vepíšete do příslušného obdélníčku před tvrzením.

1. Dokáže lidi kolem sebe nadchnout úkoly.

2. Lidé mu zcela důvěřují.

3. Vyvolává v lidech pocit jejich vlastní důležitosti pro plnění úkolu.

4. Věnuje zvláštní pozornost pracovníkům, které ostatní opomíjejí.

5. Vede lidi k otázkám, které si nikdy předtím nekladli.

6. Jasně vysvětlí, co je třeba udělat, aby byly výsledky oceněny.

7. Dává jasně najevo, co si pracovníci nesmějí dovolit.

8. Je pro ostatní vzorem k následování.

9. Pozitivně ovlivňuje postoje pracovníků vůči firmě.

10. Dodává lidem pocit sebedůvěry.

11. Zajímá se o to, čeho chtějí lidé dosáhnout, a pomáhá jim v tom.

12. Způsobí, že lidé přemýšlí o problémech novým způsobem, jinak než předtím. 

13. Lidem je jasné, co dostanou za nadstandardní úsilí.

14. Nekompromisně postihuje nekázeň pracovníků.

15. Lidé se cítí dobře v jeho (její) blízkosti.

16. Všichni ho (ji) respektují.

KAPITOLA 2: Efektivní styl vedení
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17. Umí pracovníkům ukázat jejich přednosti.

18. Ke každému pracovníkovi přistupuje individuálně.

19. Po poradě s ním (s ní) lidé často pochopí věci, kterým předtím nerozuměli.

20. Ten, kdo ho podporuje, dostává to, co potřebuje.

21. Jeho pracovníci se bojí nesplnit to, co jim uložil.

22. Lidé jsou pyšní na to, že s ním mohou (s ní) pracovat.

23. Lidé věří, že dokáže překonat jakoukoliv překážku.

24. Dovede překonat nejistotu svých podřízených.

25. Na poradě se zajímá o mínění všech pracovníků.

26. Vytváří na pracovišti tvůrčí klima.

27. Dá se s ním vyjednávat o odměně za nadstandardní práci.

28. Nekvalitní pracovník se v jeho kolektivu dlouho neudrží.

29. Povzbuzuje pracovníky, aby vyslovili své nápady a myšlenky.

30. Má jasnou představu (vizi), kterou přenáší na pracovníky.

31. Dává lidem důvěru v jejich vlastní schopnosti.

32. Přistupuje k mladším a níže postaveným pracovníkům jako k sobě rovným.

33. Zpochybňuje to, co lidé berou za samozřejmé.

34. Lidé musejí vědět, co chtějí. On(a) jim ukáže, jak toho dosáhnout.

35. Přísně postihuje nepořádky na pracovišti.

36. Povzbuzuje optimistický postoj pracovníků k budoucnosti.

37. Je pro pracovníky symbolem úspěšnosti.

38. Zdůrazňuje kvality jednotlivců.

39. Snaží se pomáhat lidem, pokud mají problémy.

40. Podněcuje pracovníky, aby hledali rezervy v práci vlastní i v práci kolektivu.

41. Pro pracovníky, kteří dobře pracují, hledá možnosti služebního postupu.

42. Rázně srovná nadměrně sebevědomého pracovníka. 

Sestaveno volně podle: Bernard M. Bass Leadership and Performance Beyond
Expectations. New York: The Free Press, 1985
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Výsledky: Test nástrojů vedení

1. Vepište číselné hodnoty, připsané jednotlivým tvrzením v testu, do následující

tabulky:

2. Sečtěte hodnoty v jednotlivých řádcích a součet vynásobte příslušným koeficien-

tem.

3. Maximální hodnota koeficientu je 35, minimální 7, průměrná 21. 

• Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 7-18, využíváte poměrně málo.

• Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 19-23, využíváte průměrně.

• Často používáte nástrojů, které dosahují číselné hodnoty vyšší než 23.

KAPITOLA 2: Efektivní styl vedení
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nástroj  vedení otázka koef. výsledek 

charisma  01 08 15 22 29 36 ×0.5  

 02 09 16 23 30 37     

povzbuzení 03 10 17 24 31 38   ×1  

osobní úcta 04 11 18 25 32 39   ×1  

intelektuální stimulace 05 12 19 26 33 40   ×1  

slíbená odměna 06 13 20 27 34 41   ×1  

hrozící postih 07 14 21 28 35 42   ×1  
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3. DÁVÁNÍ ÚKOLŮ

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

správně zadat úkol a určit pět vlastností dobrého úkolu,

stanovit požadavky na úkol z hlediska motivačního působení,

používat zpětné vazby ke kontrole správného pochopení úkolu.

Dávání úkolů je zdánlivě banální záležitost. Stačí pracovníkovi říci, co má dělat, pří-

padně mu složitější úkol vysvětlit. V praxi se však často setkáváme s chybami, které

mohou výrazně snížit kvalitu zadané práce:

• úkol je nejasný, chybí přesně stanovený cíl,

• úkol je z hlediska možností pracovníka nesplnitelný nebo těžko splnitelný,

• úkol je pro pracovníka příliš snadný, pracovník by mohl udělat mnohem víc,

úkol nerozvíjí potenciál pracovníka,

• pracovník pochopí úkol jinak, nesprávně,

• úkol nemotivuje.

Neexistuje nějaká “kuchařka” na ideální dávání úkolů. Je to umění, které vyžaduje řadu

dovedností: vcítit se do pracovníka, chvíli vidět věci jeho očima, přesně odhadnout jeho

potenciál i jeho motivy. Přesto však dodržování určitých zásad může vedoucímu hodně

pomoci.

VVllaassttnnoossttii  ddoobbrrééhhoo  úúkkoolluu
Při ukládání úkolů je třeba dbát jistých parametrů, které jsou vystiženy anglickou zkrat-

kou „SMART” (hladký, průrazný). Jednotlivá písmena tohoto akronymu vyjadřují atribu-

ty stanoveného úkolu:

S = specifický,

M = měřitelný,

A = akceptovaný,

R = reálný,

T = termínovaný a trasovaný.
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Požadavek specifikace znamená, že úkol musí být stanoven jednoznačně. Jednoduché

specifické cíle vyvolávají vyšší výkonnost než cíle obecné. Člověk, který dostane

konkrétní úkol – „sežeňte alespoň 10 zakázek“ nebo „vybagrujte to až po obrubník“ se

bude snažit více, než při vágním pokynu „sežeňte co nejvíc zakázek“, „snažte se

vyhloubit co nejvíc“ nebo „dělejte, jak nejlépe umíte“. S určením úkolů však někdy bývá

potíž – pokud je třeba splnit úkol, který se obtížně kvantifikuje, dává manažer raději

pracovníkovi úkol nepřesný.

S tím souvisí další požadavek – měřitelnost. Úkol dosáhnout podstatného zvýšení expor-
tu je těžko měřitelný. Zato velmi snadno posoudíme, zda byl splněn úkol zvýšit export
o 15%. Stejně tak špatně lze měřit zlepšení spolupráce s lektory. Ale úkol připravit
poradu s lektory nebo měsíčně informovat lektory o aktivitách firmy měřitelný je – pora-

da bu]to v termínu proběhla nebo nikoliv, za půl roku byli lektoři šestkrát obesláni

informační brožurkou.

Požadavek akceptování znamená vzájemné odsouhlasení úkolu vedoucím

i podřízeným. Nadřízený má možnost projevit svou  (by6 i domnělou) nezpůsobilost pro

daný úkol, obavu z náročnosti úkolu a vyžádat si pomoc vedoucího v určitých věcech.

Může se projevit nesprávné pochopení úkolu pracovníkem. Pracovník také může

vyjádřit své výhrady vůči některým stránkám úkolu nebo vůči úkolu celému. Podřízený

totiž může znát problém lépe než jeho vedoucí (geolog jistě zná geologické podmínky

stavby lépe než jeho nadřízený stavař a dokáže mu vysvětlit, že v daných podmínkách

určitou technologii nelze použít). Úkol lze pak upravit, nebo dokonce zrušit.

Akceptování předpokládá aktivní účast pracovníků na ukládání úkolu, která silně

motivuje.

Sklon k dávání nereálných úkolů mají nadměrní optimisté nebo nekompetentní vedoucí.

Jiní manažeři se domnívají, že nasazením příliš vysoké la6ky své pracovníky vyburcují

k maximálnímu úsilí. Výsledek bývá opačný – pracovníkům je jasná nesplnitelnost

úkolu a jsou demotivováni: „Co bychom se namáhali, stejně se to zvládnout nedá“.

Úkoly bez termínu připouštějí splnění v jakémkoliv termínu – třeba v roce 2010.

Nežádoucí jsou rovněž úkoly příliš vzdálené. V pracovnících zůstává dojem, že na

splnění je pořád dost času a odkládají je pod bezprostředním vlivem operativních úkolů.

V době, kdy se blíží termín, pak dochází ke šturmování a úkol je dokončen s řadou

nedostatků, chybějících detailů, na které už nezbyl čas. V takových případech je dobré

úkoly trasovat – stanovit několik dílčích termínů pro jednotlivé etapy plnění úkolu.

ZZaazznnaammeennáávváánníí  úúkkoollůů
Systematické ukládání úkolů se teoreticky opírá o manažerskou techniku řízení podle
cílů. Úkoly jsou pracovníkům předkládány průběžně a jsou s nimi konzultovány.

Vedoucí vysvětluje záměry vedení, pracovník uvažuje, jakým způsobem tyto záměry

naplnit a projednává s nadřízeným termín plnění. Tímto způsobem je stanoven úkol.

Vedoucí úkol zapisuje do svého záznamníku a uvádí tyto údaje:

• název úkolu,

• pověřený pracovník,
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• způsob plnění,

• termín plnění. 

Zápis provádí vedoucí v přítomnosti pověřovaného pracovníka. Může také od pracov-

níka požadovat za každým zapsaným úkolem parafu. Celá administrativa, složky se záz-

namy o čtvrtletních hodnoceních pro každého pracovníka, se omezí na jediný sešit.

Sešit současně dává vedoucímu přehled o plnění všech úkolů úseku. Ani vedení speciál-

ního sešitu není nutné. Každý vedoucí si ve svém diáři vede seznam zadávaných úkolů.

Stačí, upraví-li své záznamy podle uvedených principů.

MMoottiivvaaččnníí  ppůůssoobbeenníí  úúkkoolluu
K tomu, aby úkoly ovlivnily aktivitu jednotlivce, jsou nutné dvě podmínky na straně pra-

covníka:

• jedinec musí cíl přijmout za svůj (úkol není přijat, pokud je nedosažitelný

nebo jedinec v něm nevidí přínos pro svou osobu).

• je-li cíl přijat, jedinec se musí úkolu oddat (jinak jej vzdá při první možné

překážce či problému).

Další podmínky se týkají spíše úkolu samotného:

• pravidlo SMART: specifické, měřitelné, akceptované, reálné a termínované

úkoly motivují více než takové úkoly, které pravidlo SMART nerespektují.

• obtížnost: čím je úkol obtížnější, tím silnější je úsilí splnit jej. Lidé, kteří se

setkávají s náročnějšími úkoly, se více angažují v analýze problému a jsou

tvořivější než při úkolech jednoduchých. Nicméně úkol by měl být splnitelný.

Jednoduchá práce nadaného pracovníka otravuje a vyčerpává, proto je dobré

přemýšlet, jak takovou činnost obohatit o náročnější prvky.

• zpětná vazba: informace o tom, jak plnění úkolu pokračuje, rovněž stimuluje

k vyšším výkonům. Ve firmě Continental Teves CR v Jičíně jsou nad každou

linkou monitory, na kterých naskakují dva údaje – jaké je plánované množství

kusů v aktuálním čase (průběžně se mění po několika minutách podle času

potřebného k výrobě součástky) a počet dokončených kusů, který se mění po

každé vyrobené součástce. Pracovníci tak neustále vidí, zda jsou v souladu

s plánem, zda jsou pozadu, či zda předbíhají.

• soutěž povzbuzuje, pokud pracovníci jsou při plnění svých úkolů relativně

nezávislí (prodejci, vedoucí výrobních jednotek). Může však působit značné

problémy, pokud povaha práce vyžaduje, aby lidé spolu kooperovali. Pak má

spíše brzdící charakter. Ve firmě, kde jsou k dispozici omezené zdroje něk-

terých materiálů, docházelo k nežádoucímu stahování matriálu ze skladu

a ukrývání zásob pro potřeby vlastního pracoviště, protože plat vedoucích

středisek byl postaven skoro výhradně na výkonnosti střediska bez ohledu na

zájmy firmy jako celku.

KAPITOLA 3: Dávání úkolů
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• účast na stanovení úkolu: pokud má pracovník možnost účastnit se

stanovení svého úkolu, je mnohem více motivován. Účast na stanovení úkolu

vede k silnějšímu přijetí úkolu. Pracovník je pak „zkompromitován“ podílem na

stanovení úkolu a snaží se dokázat, že jeho názor byl správný.

Při pozitivním působení těchto skutečností dochází k vysokému úsilí dosáhnout splnění

úkolu.

VVýýzznnaamm  zzppěěttnnéé  vvaazzbbyy
Zpětnou vazbou je informace ze strany podřízeného, že úkol pochopil. Zpětná vazba je

nutná zejména u složitých a nejednoznačných úkolů.

Zpětná vazba může nabývat několika úrovní:

1) zpětná vazba na úrovni vnímání např. odpovědí „rozumím“, „ano“ si vedoucí

ověřuje, že pracovník zprávu skutečně slyšel. Odpově] „rozumím“ nepotvrzuje,

že pracovník skutečně slyšel to, co slyšet měl. Věta „Přije] tam na dvě, rozhod-

ně ne později“ může být nesprávně zaslechnuta jako „přije] tam na pět, ...“

a pracovník přesto odpoví, že rozuměl dobře.

2) zpětná vazba na úrovni kódu může mít charakter kompletního zopakování

pokynu. Pracovník je schopen opakovat úkol vedoucího slovo od slova, to

ovšem neříká, že jej pochopil správně. Vedoucí ho pověří přípravou výsledků

jednotky za minulé čtvrtletí. Pracovník bude tři dny pracovat na podrobném

dvacetistránkovém rozboru, který doprovodí množstvím grafů a tabulek. Tři

dny ve skutečnosti ztratil, protože vedoucí od něho chtěl pouze napsat tužkou

na kousek papíru deset nejdůležitějších ukazatelů.

3) zpětná vazba na úrovni významu ukazuje, že příjemce opravdu správně

pochopil smysl sdělení. Lze jej ověřit vhodně volenými otázkami nebo kon-

trolou praktického provedení příkazu – mistr zjistí, že dělník udělal práci

skutečně přesně podle jeho pokynu. 

Při pouhém potvrzení vnímání nemáme jistotu, zda dotyčný slyšel opravdu všechno

a zda slyšel to, co jsme říkali. Různá přeslechnutí, nebo nezachycení slov mohou

výrazně informaci změnit. Při potvrzení kódování jsou sice slova správně zachycena,

může jim však být připisován různý význam. Výrazy pro kvantitu jako jako „několik“,

„málo“ nebo pro kvalitu dobrý“, „odpovídající“ mohou mít pro různé lidi různý význam.

Nejcennějším typem zpětné vazby je proto zpětná vazba na úrovni významu.

Otázky k zamyšlení
1. Jsou následující úkoly správně formulovány? (zatrhněte „ANO“ nebo „NE“).

a) „Snažte se většinu těch prostor vyklidit.“ ANO – NE 

b) „Upravte trochu ty starší materiály.“ ANO – NE 

c) „Moc to nenatahujte, musí to být brzy hotové!“ ANO – NE 

Jak řídit a vést lidi
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d) „Zpracujte do středy seznam všech pohledávek.“ ANO – NE 

e) „Měl byste něco s těmi zakázkami udělat.“ ANO – NE 

f) „Musíte dorazit včas, žádné zpoždění vás neomlouvá!“ ANO – NE 

2. Je následující úkol správně formulován? V čem jsou nedostatky?

úkol: zlepšit prostředí velkoprodejen v Přerově, Prostějově, Havlíčkově Brodě

a ve Vysokém Mýtě

zadán: 20. 1. 1994

pracovník: Ing. Králíková

způsob plnění:

• posouzení úrovně interiéru

• projednání zakázek s dodavateli

• úprava prostředí

termín: 5. 2. 1999

3. Proč si myslíte, že následující úkoly nebudou pracovníka příliš motivovat?

a) „Vím, že se v té technologii vyznáš lépe než já, ale je třeba, abys postupo-

val podle mých představ, já bych si chtěl ověřit jiný přístup.“

b) „Budeš dělat výsledné součty v tabulkách. Jsi vysokoškolák, musíš to snad-

no zvádnout.“

c) „Musíte získat co nejvíc zájemců o naši reklamu. Kdo odpracuje nejvíc dnů,

bude odměněn“.

4. Na jaké úrovni (význam, kód, vnímání, přenos) dochází k narušení komunikace

v případě, že:

a) vedoucí provozu v česko-francouzské joint venture pochopí a vykoná špat-

ně úkol od svého francouzského nadřízeného, protože jeho jazyk dobře

neovládá.

b) vedení firmy požádá faxem vedoucího vzdáleného provozu o odpově] na

několik otázek týkajících se operativního zajištění provozu. Část faxu však

neprojde a vedoucí odpoví jen na polovinu otázek v domnění, že

odpověděl na všechno.

c) vedoucí uloží nové sekretářce, aby mu na další den zajistila schůzku

s obchodním partnerem. Ráno je však zaskočen sdělením sekretářky, že tam

volala třikrát, vždycky bylo obsazeno, takže to vzdala a šla dělat něco

jiného.

5. Ke každému z výše uvedených případů navrhněte vhodný způsob zpětné vazby

nebo jiné možnosti, jak nedorozumění předejít. Jde to vždycky?

KAPITOLA 3: Dávání úkolů
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Případová studie:

JE TO DOUFÁM JASNÉ

Ing. Antonín Prokop, vedoucí montážní dílny ve strojírenském podniku STROVAL,
dostal na poradě vedení divize důležitý úkol. U jednoho z nejvýznamnějších
odběratelů, textilní firmy BOITEX, má dojít ke změně technologie v souvislosti s nový-
mi požadavky trhu. Bude potřeba provést jisté úpravy strojních zařízení, které
STROVAL kdysi dodal a nyní zajišFuje jejich údržbu a řádný chod. Právě pracovníci
z Prokopovy dílny odpovídají za práci pro BOITEX. Na celou operaci je potřeba zhru-
ba půl roku, což je dost, ale vedle toho je potřeba pracovat také na jiných, neméně
náročnějších úkolech.

Ing. Prokop svolal po poradě své podřízené a začal rozdělovat úkoly:

Pánové, máme tady práci na zakázce pro BOITEX. Bude potřeba udělat několik
věcí, jde o změnu technologie, budou vyrábět podstatně pevnější tkaniny a to zna-
mená i jiný materiál. Dosavadní mašiny to nedokáží, musíme dosáhnout většího
množství obrátek. Je to v podstatě řešitelné, na projekci se už celá věc připravuje,
bohužel mělo to být příští týden, ale vypadá to tak ještě na dva měsíce. To se musí
urychlit. Jak bude projekt, hned nastoupíme. Takže Josef Brychta by mohl zkon-
trolovat zatím stav a práci připravit, je to jasné? Budeš muset zajet do Boitexu, to
máš i s cestou na den. Vlastně k tomu ani nepotřebuješ projekt.

Samozřejmě (odpověděl Brychta a myslel si: pěkný výlet, vezmu tam manželku, aby
si nakoupila a mně to moc práce nedá – prohlédnuté to mám za dvě hodiny a jaká
příprava? Prostě jim řeknu – připravte se, my nastoupíme).

Tak to bychom měli. Je potřeba zajistit urychlení práce na projektu, VláEo, že by ses
na to podíval? Ty stejně musíš docházet na projekci za Vráblíkovou.

(Podívat se můžu, pomyslel si VláEa. To ale bude tak všechno, musím se hlavně
věnovat práci pro Brno, to je zakázka, která teE vázne. Já těm pletacím strojům stej-
ně rozumím jako koza petrželi). Dobře šéfe. Omrknu to.

Jak to tedy bude, myslím projekt a příprava (pokračoval Prokop), měli by se do toho
pustit hoši od Bergera a Horváta, myslím, že takových pět lidí byste na to mohli
uvolnit. Mezitím může VláEa Pavlát zajistit materiál. Pořádně si projdi, co bude
potřeba. Pozor na to, že tam už je elektronika podle nové normy. Pak bys ses tedy
do toho pustil s Pavlem a Tiborem. Pánové, vy dva si prokonzultujte s projekcí, co
si máte připravit. Musíme to v termínu zvládnout. Aby to nebylo jak minule, když
Pavel zjistil, že jsou potřeba širší trysky a pak se měsíc čekalo, než se seženou. Když
tak Tibor ti pomůže, měli byste nastoupit v květnu, to už to VláEa bude mít natolik
dotažené, že se bude konstrukce upevňovat. Dejte pozor na ty rozvody, tam je to
jinak než u nových mašin. To by si měl vzít hlavně VláEa na starosti, ten s tím má
zkušenosti, zná to z Bohumína. To by tak bylo všechno, je to teE na vás, pamatuj-
te, že musíme být do konce července hotoví. Je to, doufám, jasné.

A co tam tedy vlastně mám dělat, šéfe? (zeptal se Pavel Berger. Zřejmě mu to tak
úplně jasné nebylo).

Jak řídit a vést lidi
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Otázka k případové studii:
1. Jakých chyb se dopustil Ing. Prokop při stanovení úkolu?

Shrnutí
DDoobbřřee  ppoossttaavveennéé  úúkkoollyy  jjssoouu  ssppeecciiffiicckkéé,,  mměěřřiitteellnnéé,,  aakkcceeppttoovvaannéé,,  rreeáállnnéé  aa  tteerrmmíínnoovvaannéé
((SSMMAARRTT))..  SSppllnněěnníí  ttěěcchhttoo  cchhaarraakktteerriissttiikk  zzaajjiissttíí  sspprráávvnnéé  ppoocchhooppeenníí  úúkkoolluu..

MMáá--llii  bbýýtt  úúkkooll  mmoottiivvuujjííccíí,,  mmuussíí  jjeejj  pprraaccoovvnnííkk  ppřřiijjmmoouutt  zzaa  ssvvůůjj  aa  ppllnněě  ssee  mmuu  ooddddaatt..
MMoottiivvaaččnníí  úúččiinneekk  zzvvyyššuujjee  vveeddllee  ssppeecciiffiiččnnoossttii  ttaakkéé  ppřřiimměěřřeennýý  ssttuuppeeňň  oobbttíížžnnoossttii,,  zzppěěttnnáá
vvaazzbbaa  mmoožžnnoosstt  ssoouuttěěžžee  ii  úúččaasstt  pprraaccoovvnnííkkaa  nnaa  ssttaannoovveenníí  úúkkoolluu..

ZZppěěttnnáá  vvaazzbbaa  uukkaazzuujjee  vveeddoouuccíímmuu,,  zzddaa  pprraaccoovvnnííkk  úúkkooll  sspprráávvnněě  ppoocchhooppiill..  DDoobbrráá  zzppěěttnnáá
vvaazzbbaa  jjee  ppoossttaavveennaa  nnaa  kkoonnttrroollee  cchhááppáánníí  vvýýzznnaammuu,,  oopprraavvddoovvééhhoo  ppoocchhooppeenníí  ssmmyysslluu
ssdděělleenníí  ppřřííjjeemmcceemm..

KAPITOLA 3: Dávání úkolů
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4. MOTIVOVÁNÍ

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

vysvětlit pojmy motiv, potřeba, frustrace,  poznat význam různých
typů potřeb pro lidské jednání,

aplikovat teorie potřeb do organizační reality,

vysvětlit příčiny jednání lidí v různých situacích,

vysvětlit, jak se podílejí různé motivy na výsledném úsilí člověka,

definovat pojmy expektance, instrumentalita, valence,

posoudit motivační působení různých forem zpevnění, trestů
a netečnosti na pracovní chování člověka,

uplatnit hlavní zásady formování žádoucího chování.4

Mnozí manažeři si stěžují, že jejich lidé jsou málo motivováni. Motivování pracovníků

řeší řadu důležitých problémů, které před manažery stojí:

• jak získat a udržet pracovní úsilí a zájem pracovníků o prospěch firmy?

• jak podnítit lidi k hledání úspor a zlepšení v pracovním procesu?

• jakým způsobem přesvědčit pracovníky, aby setrvali ve firmě i v těžkých

dobách?

• jak získat do firmy schopné odborníky?

• jak docílit, aby pracovníci byli ochotni nastoupit na mimořádné směny i mimo

svou pracovní dobu, je-li toho třeba?

Současně teorie motivace vysvětluje různé negativní stránky pracovního života – příčiny

absencí, podvodů, odbývání práce.

Klíčovým pojmem motivační teorie je „motiv“. Mluvíme o motivech určitého rozhodnutí

nebo aktivity – o motivech  odchodu od firmy, o motivech pronásledování podřízeného

pracovníka, motivech práce mimo pracovní dobu atd. Motivy jsou důvody, pohnutky

jednání. 

39



Motivy mají dvě složky:

• energizující, protože dodávají sílu a energii jednání lidí,

• řídící, protože dávají směr jednání, lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro

jinou, vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout.

Potřeba znamená stav nedostatku. Mezi potřebou a motivem je rozdíl velice malý

a v praxi oba pojmy běžně zaměňujeme.

Mnozí manažeři se domnívají, že veškerá motivace pracovníků je otázkou finanční.

Ve 40. letech však Abraham Maslow ukázal, že je řada jiných motivů, kterých mohou

manažeři využívat a které je nic nestojí.

AAbbrraahhaamm  MMaassllooww::  
uussppookkoojjuujjíí  ffiirrmmyy  aa  vveeddoouuccíí  ppoottřřeebbyy  lliiddíí??  
Abraham Maslow se pokusil utřídit lidské potřeby a odhalit principy jejich působení.

Základem lidské aktivity je uspokojování potřeb. Maslow určil pět skupin potřeb

a seřadil je do hierarchického systému, který je znám jako Maslowova pyramida nebo

Maslowova hierarchie potřeb:

Uspořádání potřeb podle Maslowa
a) Fyziologické potřeby jsou potřeby základní. Jejich naplnění je nezbytné pro

přežití. Zahrnují potřebu vody, potravy, vzduchu, přiměřených klimatických

podmínek, vše, čeho je třeba k udržení života.

b) Potřeby jistoty a bezpečí znamenají zajištění a uchování existence i do

budoucna, neexistenci nebezpečí nebo ohrožení.

c) Sounáležitost (láska, přátelství)  představují potřebu začlenit se do nějaké

skupiny, většího celku a také dobrých vztahů k ostatním lidem.

d) Potřeby uznání a ocenění obsahují sebeocenění, respekt a uznání osoby ze

strany ostatních.

e) Sebeaktualizace je realizací potenciálu jedince Maslowovými slovy „být více

a více sám sebou, stát se vším, čím je člověk schopen se stát“, realizovat všech-

ny své schopnosti a talent.

Všechny tyto potřeby může firma uspokojovat nebo opomíjet!

Jak řídit a vést lidi
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Obrázek: hierarchie potřeb podle Maslowa

Podle Maslowa jsou potřeby uspořádány hierarchicky, t.j. od nejnižších po nejvyšší.

S uspokojením určité úrovně potřeb její význam klesá a nastupuje další, vyšší úroveň.

Aby se tedy mohla vyskytnout určitá potřeba, musí být nejdříve uspokojeny všechny

potřeby, které ji v hierarchii předcházejí. Člověk je neustále motivován.

K tomu, aby firma dosáhla uspokojení potřeb pracovníků, je třeba využít jednotlivých

úrovní Maslowova systému:

KAPITOLA 4: Motivování
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    sebeaktualizace     

   uznání    

  sounáležitost   

 jistota, bezpečí  

fyziologické potřeby 

 

Fyziologické potřeby:  ochranné pomůcky, ochrana zdraví, odstraňování rizika a 
škodlivých vlivů na pracovišti 

Potřeby jistoty a bezpečí: dobrá perspektiva firmy, která zajistí pracovníkům zaměstnání 
do budoucnosti 

Potřeba sounáležitosti: vytváření dobrých vztahů na pracovišti, které připoutá 
pracovníka k firmě - sportovní soutěže, kulturní akce atd. 

Potřeba uznání a ocenění: peníze, pochvala 

Potřeba sebeaktualizace: dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která mu 
umožní ukázat své schopnosti 

 



CCllaayyttoonn  AAllddeerrffeerr::  
jjiinnéé  řřeeššeenníí  lliiddsskkýýcchh  ppoottřřeebb
Alderfer přizpůsobil Maslowovy názory novým poznatkům z výzkumů lidského

chování. Pět Maslowových úrovní potřeb redukoval pouze na tři:

• Potřeby existenční jsou veškeré materiální a fyziologické potřeby.

• Potřeby vztahové zahrnují veškeré vztahy k lidem, se kterými se stýkáme:

hněv i nenávist, stejně jako lásku a přátelství. Neuspokojení nezpůsobuje ani

tak nepřátelství, jako spíše emocionální odstup a opomíjení jedince.

• Potřeby růstové spočívají v tvořivé práci jedince na sobě a na svém okolí.

obr. 5. 2 Uspořádání potřeb podle Alderfera

Maslow se domníval, že s uspokojením potřeby se její význam ztratí. Podle Alderfera

sice upokojením potřeb existenčních nebo vztahových klesá jejich význam, ale uspoko-

jováním potřeb růstových se jejich význam ještě zvyšuje.

MMoottiivvyy  rrůůzznnýýcchh  lliiddíí  ssee  lliiššíí
Mnoho vedoucích se domnívá, že jedinou motivací pracovníků jsou peníze. Mzda má

jistě značný význam, ale není to jediný prostředek motivace. Jsou lidé, kterým na

výdělku příliš nezáleží a cení si více jiných věcí – například osobního pohodlí nebo

potěšení ze svých zálib. Znalost motivů různých lidí přispívá k úspěšnosti práce

vedoucího.

Různé typy lidí dávají přednost různým motivům:

• Peníze jsou významným motivem pro většinu lidí. Někteří jedinci, u kterých je

obzvláš6 silný tento motiv, jsou ochotni kvůli penězům udělat téměř všechno.

Lidé silně motivovaní penězi jsou pro vedoucího značným přínosem – má-li

finance k dispozici, dostaneme z nich maximum.

• Osobní postavení – potřeba vést lidi, rozhodovat, řídit chod věcí i určitá

pýcha na dosažené postavení by se měla objevit alespoň v jisté míře

u každého vedoucího pracovníka. Takový člověk se snaží být úspěšný kvůli

svému postavení. Nebezpečné však je, když o osobní postavení usiluje

nikoliv prací, ale intrikami. 

Jak řídit a vést lidi
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• Pracovní výsledky, výkon jsou důležitou motivací z hlediska firmy. Lidé,

kteří mají rádi svou práci a snaží se v ní vyniknout, jsou motorem, energií

firmy. Jsou soutěživí, rádi se srovnávají s ostatními a dělá jim dobře, když jsou

lepší. Pokud se jim nedaří, dělají všechno pro to, aby ostatní překonali.

• Přátelství. Pro tyto lidi je nejdůležitější dobrá atmosféra na pracovišti. Mají

rádi lidi, kteří pracují kolem nich, a daleko více jim záleží na přátelských

vztazích než na pracovních výsledcích nebo penězích. Neradi se hádají, raději

ustoupí.

• Jistota. Lidé, kteří jsou zaměřeni na jistotu, netouží po mimořádných příjmech

ani po vysokém postavení. Raději se spokojí s málem, ale musejí to mít jisté.

Hodně se řídí předpisy a neradi riskují.

• Odbornost je rozhodujícím motivem těch, kdo preferují svůj profesionální

rozvoj. Takový pracovník se snaží především vyniknout ve své profesi

a nedovede si představit, že by měl dělat něco jiného.

• Samostatnost. Jsou to lidé, kteří nad sebou těžko snášejí nějakého

nadřízeného. Chtějí o všem rozhodovat sami a těžko snášejí, když jim do toho

někdo mluví – nakonec si to stejně udělají po svém.

• Tvořivost (kreativita) je potřeba vytvářet něco nového. Takový člověk má rád

takovou práci, při které může přemýšlet a vymýšlet nové věci.

Máme-li své pracovníky dobře motivovat, je třeba nejdříve pochopit, které motivy jsou

pro ně dominantní.

PPrroočč  jjssoouu  lliiddéé  ddeemmoottiivvoovváánnii??
Pokud se člověk snaží uspokojit svou potřebu a postaví se mu do cesty nepřekonatel-

ná překážka, nastává frustrace. K frustraci dochází, když pracovník nedostane odměnu,

kterou očekával, když dojde k pokažení práce, kterou se dlouho zabýval, nebo když

mu vedoucí nedá dovolenou, na kterou se těšil.

Aktivita, způsobená potřebou, vede k uspokojení potřeby. Často se však při uspoko-

jování objevují překážky – bariéry, které brání člověku v dosahování cíle.

Neuspokojením potřeby vzniká frustrace. Motivační energie zůstává nahromaděna

a nevybita. Lidé pak reagují na frustraci různým způsobem:

• zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace),

• vzdávají se svého záměru (únik),

• vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese),

• hledají náhradní cíle (sublimace),

• sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je vlastně

dobře, že ho nedosáhli, (racionalizace),

• vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese).

KAPITOLA 4: Motivování
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Uvedené jednání (snad kromě prvního případu) je z hlediska firmy nežádoucí.

Co všechno může způsobit frustraci a demotivaci pracovníků?

• nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům, 

• nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům,

• chaos nebo špatná organizace práce,

• nespravedlivé odměňování,

• nezasloužená pochvala jiného pracovníka,

• nezasloužená kritika,

• hrubé jednání nebo zesměšňování,

• pokažení dobré práce na dalším pracovišti,

• nezájem o nápady podřízených,

• neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených,

• přílišné zasahování vedoucího do pravomoci podřízených,

• nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků,

• nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd.

Clayton Alderfer se pokusil o psychologické vysvětlení mechanismu frustrace.

Po uspokojení potřeb nižší úrovně (konkrétních) obvykle nastupují potřeby na vyšší

úrovni (abstraktní). Při neuspokojení potřeb však může dojít i k opačnému pohybu –

od abstraktních potřeb ke konkrétním. Tento mechanismus nazval frustrační regresí.
Ta může nabývat dvou podob:

1) frustračního cyklu růstu: po uspokojení potřeb vztahových dochází

k posílení růstových potřeb. Pokud se jedinci nedaří tyto potřeby uspokojit,

jejich význam pro člověka mizí a zvyšuje se význam potřeb vztahových.

Obr. 5.3 Frustrační regrese: cyklus růstu

Pracovnice, která nastoupila do nové administrativní funkce, očekává, že s novou
prací pozná řadu nových věcí a že jí nová práce přinese perspektivu osobního rozvo-
je. Snaží se být iniciativní. Když jí však vedoucí sdělí, aby se starala o své věci a že
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její povinností je pouze vykonávat to, co se jí nařídí, ztratí zájem, přestane vykoná-
vat jakoukoliv činnost nad rámec příkazů. Raději chodí po kancelářích a vykládá si
s kolegyněmi.

2) frustračního cyklu vztahového: uspokojení existenčních potřeb je násle-

dováno zesílením potřeb vztahových. Při frustraci vztahových potřeb dochází

k omezení významu potřeb vztahových a posílení potřeb existenčních.

obrázek 5.4. Frustrační regrese: cyklus vztahový

Mladý, schopný obchodník je hrdý na svou firmu a snaží se podávat maximální
výsledky. Ochotně si bere horší region, protože firma to potřebuje, on je nový a chce
pro firmu něco udělat. Skutečně, jeho výsledky se po dvou letech téměř vyrovnají těm
zástupcům, kteří pracují v atraktivních oblastech. Ochotně se nabízí k působení
v jiných obtížných regionech a sortimentech, je-li toho třeba firmě. Když však
dosavadní vedoucí skupiny odchází do jiné funkce a na jeho místo je povýšen ne
příliš schopný kolega, který je příbuzným jednoho z majitelů firmy, cítí se náš
obchodník dotčen a prohlašuje, že víckrát si nevezme problémový region. Usiluje
o převzetí obchodně zajímavých oblastí. „Když firma myslí, že jiní jsou lepší, mě ani
nenapadne, abych se honil někde, kde dávají lišky dobrou noc. Já půjdu tam, kde se
dá slušně vydělat s minimálním úsilím.“

Pokud nedokážeme lidi motivovat, alespoň bychom je neměli demotivovat! Přemýšlejme

nad všemi možnými příčinami demotivace a nevpouštějme je na pracoviště.

TTeeoorriiee  ooččeekkáávváánníí::  
ttřřii  ppooddmmíínnkkyy  kk ddoossaažžeenníí  pprraaccoovvnnííhhoo  úússiillíí
Teorie motivace, kterými jsme se doposud zabývali, se snažily odpovědět na otázku

„Proč“. Hledaly příčiny lidského chování – motivy nebo potřeby – a zkoumaly, jaké jsou

vztahy mezi těmito příčinami.

Nyní si položíme neméně důležitou otázku: „Jak“. Jak probíhá proces motivace pracov-

ní činnosti? Jakým mechanismem lze dosáhnout toho, aby člověk zvýšil své úsilí? Jak

vzniká nezájem o práci, snaha vyhýbat se práci? Zatím jsme se zabývali obsahem moti-

vace. K pochopení těchto otázek však potřebujeme zkoumat další stránku motivace –

její průběh.

KAPITOLA 4: Motivování
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Podle teorie očekávání Victora Vrooma je k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, třeba

splnit tři podmínky:

1) jeho úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem,

2) výsledek jeho činnosti musí být následován odměnou,

3) tato odměna musí mít pro pracovníka význam.

Teprve pak dochází k zahájení činnosti a k jejímu pokračování.

1) Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem
Práce, která je zbytečná, nepřináší výsledek, nebo u níž lze takový výsledek

těžko očekávat, se sotva setká se zájmem a osobním nasazením pracovníka.

Nikdo nedělá rád nesmyslnou práci. Podnikatel se nepustí do záměru, o jehož

úspěchu pochybuje. Obchodník nezahájí akci, která přinese minimální efekt.

Pracovník nevydrží dlouho u takové práce, kterou příliš nezvládá. Práce musí

dávat předpoklad příslušného efektu, pak teprve vyvolá snahu. Pravděpo-

dobnost, že činnost přinese odpovídající výsledek – výkon – se nazývá expek-
tancí – očekáváním. 

2) Výkon musí být odměněn
Zůstane-li výsledek práce nepovšimnut nebo víme-li, že se odměny sotva

dočkáme, opět to znamená mizivé úsilí. Pokud se podnikateli projekt nevyplatí

finančně, sotva se do něho pustí. Obchodník, nebude-li odměňován na základě

svého výkonu, ale stálým platem, ztratí zájem o to, aby získával další

zákazníky. Pracovník může vykonávat práci velmi úspěšně, ale nedostatek

odpovídající odměny ho bude stejně demotivovat. Výsledek práce musí být

následován odměnou. Pravděpodobnost odměny se nazývá instrumentalita.

Je to vztah mezi výsledkem a odměnou – čím vyšší výsledek, tím vyšší odmě-

na.

3) Člověk musí o odměnu stát
Víme, že pro lidi jsou prioritní různé motivy. Pro někoho jsou důležité peníze,

ale jinému jde třeba více o slávu nebo o jistotu do budoucna. Podnikatel se

může pustit do nevýdělečného podniku; je pro něho důležitá jiná odměna než

peníze, a tou je veřejné uznání za charitativní akci. Obchodník se snaží dosáh-

nout uzavření smlouvy nikoliv kvůli finanční odměně, ale třeba proto, že zatím

u tohoto zákazníka ještě nikdo neuspěl. Pracovník vydává značné úsilí,

přestože není náležitě honorováno, ale je to práce, která ho velice baví a on se

těší na výsledek. To jsou vedle peněz další tři různé druhy odměny – veřejné

uznání, překonání překážky a potěšení z práce. Význam určitého typu odměny

pro pracovníka nazýváme valence. Pro někoho mají vysokou valenci peníze,

pro jiného uznání spolupracovníků a pro dalšího třeba služební auto. Valence

odměny může být i záporná, a pak působí proti úsilí. Dělník, kterému vedení

slíbí za dobrou práci místo mistra, o ně vůbec nemusí stát; říká si, že raději

vydrží s nižším platem, než by si přidělával tolik nových starostí.

Jak řídit a vést lidi
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Matematické vyjádření teorie očekávání
Vroom je přesvědčen, že sílu motivace lze dokonce pro danou situaci přesně vypočítat

podle vzorce:

Ú = E × (V1I1 + V2I2 + ...VkIk),

kde Ú je výsledné úsilí,

E je expektance očekávání, představa pracovníka o výsledku jeho úsilí. Vztah mezi

úsilím a výkonem. Expektance má charakter pravděpodobnosti a nabývá hodnot od 0.0

do 1.0. U mnoha činností je zde velmi úzký vztah – čím více pracujete, tím máte lepší

výsledky (např. různé typy úkolové práce). Expektance se pak blíží 1.0. Jindy zase úsilí

nemá vůbec na výsledek práce vliv a expektance má blízko k 0.0.

V1... V k – jsou valence pro jednotlivé odměny, subjektivní význam těchto odměn pro

pracovníka. Valence může nabývat hodnot od -10 přes 0 do +10. Vysoká je tehdy, když

pracovník o odměnu velmi stojí, nulová tehdy, když mu na odměně moc nezáleží

a záporná tehdy, když si ji vůbec nepřeje.

I1... I k – jsou instrumentality jednotlivých odměn, představa pracovníka o vztahu mezi

výsledkem a odměnou, pravděpodobnost, že výkon bude následován odměnou a ste-

jně jako expektance nabývá hodnot 0.1 – 1.0. Za výkon lze dosahovat několika typů

odměny a pro každý z nich se počítá instrumentalita zvláš6.

Teorie expektance umožňuje vysvětlit průběh motivačního procesu a sílu motivace

k určité aktivitě. Výzkumy potvrdily platnost této teorie, i když spíše pro osoby

s racionálním způsobem uvažování a vnitřním místem kontroly (tito lidé věří, že život je

především v jejich rukou a vnější vlivy mají  menší význam). U lidí se silnou emo-

cionalitou, nevědomou motivací a lidí s vnějším místem kontroly (podle kterých je život

především výsledkem souhry okolností) je tato teorie méně přesná.

OO..BB..MMOODD::  mmooddiiffiikkaaccee  oorrggaanniizzaaččnnííhhoo  cchhoovváánníí
Teorie je postavena na názorech B.F.Skinnera a behavioristů. Behavioristé si všímali

především chování – nezabývali se tolik otázkou, co se děje uvnitř člověka. Modifikace

chování je založena na myšlence, že chování člověka je závislé na jeho důsledcích. To

znamená, že organizace může ovlivňovat chování svých pracovníků manipulací

s důsledky tohoto chování. Systémem vhodně zvolených a termínovaných odměn lze

efektivně formovat jednání a výkonnost pracovníků.

Základními pojmy teorie jsou:

• Operační podmiňování – pokud jsou následky určitého chování pozitivní pro

pracovníka, bude toto chování posíleno – pracovník bude toto chování opako-

vat. Podle zákona efektu bude člověk opakovat chování následované odmě-

nou, a bude se vyhýbat chování spojenému s postihem.

• Reakce – každé chování, aktivita, která může být zpevňována – kvantita

a kvalita práce, přístup k zákazníkovi, dodržování předpisů.

KAPITOLA 4: Motivování
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• Pozitivní zpevnění je zpevňování reakce podmíněnou prezentací něčeho pří-

jemného – finanční odměny nebo uznání při žádoucím chování. Pozitivní
zpevnění posiluje chování.

• Negativní zpevnění je zpevňování reakce podmíněným odstraněním něčeho

nepříjemného – vedoucí přestane pracovnici neustále kritizovat, když ona

zanechá lakování nehtů a čtení mód v pracovní době. Negativní zpevnění
také posiluje chování.

• Trestání spočívá v podmíněné prezentaci něčeho nepříjemného nebo

v odstranění něčeho pozitivního. Za zanedbání své povinnosti může být pra-

covník převeden na horší práci nebo mu mohou být odebrány prémie.

Trestání oslabuje chování. Lze očekávat, že pracovník se delší dobu podob-

né nedbalosti nedopustí.

• Opomíjení je ignorování nebo neposilování chování. Pracovník, který má

opakovaně pěkné pracovní výsledky, kterých si nadřízený nevšímá, zjiš6uje, že

je jedno, zda se snaží či nikoliv, a jeho pracovní morálka se zhorší. Opomíjení
oslabuje chování. Dobrá práce podřízených se nesmí stát pro vedoucího

samozřejmostí. Vedoucí za ni musí chválit.

Značná pozornost byla věnována vztahu mezi jednáním a odměnou. Byly popsány čtyři

typy vztahů mezi reakcí a odměnou:

a) pevný interval – pracovník je odměňován v pravidelných časových inter-

valech, např. vždy po skončení měsíce.

b) pevný poměr – odměna je funkcí pevného počtu odpovědí. Prodejce dostává

prémii po každých pěti prodaných automobilech.

c) proměnlivý interval – odměňování v určitých časových intervalech, které

však nejsou stálé. Pracovník je prémiován po ukončení práce na určitém úkolu.

d) proměnlivý poměr – odměňování je postaveno na výsledcích činnosti, ale

poměr mezi počtem správných odpovědí a odměnou není stálý. Řidič dostává

za každou fůru, kterou odveze ze zemníku na staveniště, 15 Kč. Pokud však za

den odvozí více než 20 fůr, pak za každou jízdu, která následuje po fůře

dvacáté, dostane 25 Kč místo 15 Kč. To vyvolá silný tlak na odvezení co

největšího množství zeminy v jednom dni.

Z OB Mod vycházejí pravidla podmiňování v organizaci:

Nedávej všem stejnou odměnu. Odměňuj ty, kdo vykazují žádoucí chování (např.

vysoký výkon) lépe než ostatní.

1) Nereagování na chování také zpevňuje. Manažeři si musejí být vědomi, že

nejen akce, ale i žádná akce zpevňuje. Měli by se ptát „Jaké chování posílím,

když te] nic neudělám?“

2) Řekni každému, jaké chování je zpevňováno. Objasni podmínky

zpevňování pracovníkům. Nenechej je hádat, jaké chování bude odměňováno.
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3) Řekni každému, co dělá špatně. Neobjasní-li manažer pracovníkovi, proč

nedostal odměnu, může to pracovník připisovat něčemu úplně jinému než

chování, které chce manažer odstranit.

4) Netrestej před ostatními. Pracovník, který je kárán před ostatními, ztrácí tvář

a je trestán dvojnásobně. To může v budoucnu vyvolat řadu problémů.

5) NechF jsou důsledky adekvátní chování pracovníků. Příliš vysoká odměna

vyvolává u pracovníka pocit viny, příliš nízká odměna způsobuje hněv.

Praxe ukázala, že poměrové systémy, které jsou založeny na výkonnosti pracovníků,

jsou efektivnější než systémy intervalové. Často však jsou zaměřeny jen na zvyšování

množství odvedené práce a takto motivovaní zaměstnanci pak podceňují kvalitu práce

nebo zanedbávají bezpečnost na pracovišti.

Modifikace chování je založena na skutečnosti, že chování lidí lze pomocí negativního

a pozitivního zpevňování manipulovat tak, aby odpovídalo zájmům firmy. Používá se

slova „tvarování“ (shaping). Firma se snaží formovat si svého člověka. Nemusí vždy jít

jen o finanční odměňování či postih. Výrazně působí méně nápadné normy a vlivy silné

organizační kultury.

Je zřejmé, že systém operačního zpevňování skutečně funguje. Teorie zpevňování

odpovídá klasické představě o motivaci postavené na materiálních potřebách. Málo se

pracuje s potřebami růstovými a sociálními. Užívání systémů modifikace chování bude mít

asi lepší odezvu u činností se snadno měřitelnou výkonností, jako je kusová výroba nebo

prodej, než u činností po stránce měření složitějších – opravárenství, management.

Otázky k přemýšlení
1) Které potřeby podle Maslowa jsou uspokojovány mzdou?

2) Napadne vás nějaký případ, kdy Maslowova hierarchie neplatí, kdy uspoko-

jování vyšších potřeb dostane přednost před uspokojování potřeb nižších?

3) Tři pracovníci (řidič, bagrista a stavební dělník) hloubí drenážní kanál

rýpadlem, vybaveným drenážní lžící, a odvážejí zeminu nákladním vozem. Jsou

odměňováni v časové mzdě. Za jeden den práce vyhloubí 200 m kanálu,

v sobotu a neděli však vyhloubí za den 400 m. Jejich úsilí ve všední dny zřejmě

nebude příliš vysoké, znamená to, že mají dosti velké rezervy. Jak je to možné?

Jak vysoká bude jejich expektance? Které odměny na ně mohou působit během

víkendu silněji? Jak by se jejich úsilí dalo zvýšit?

4) Většina lidí je placena v pevných intervalech, přičemž se ukazuje, že tento způ-

sob odměňování je méně účinný. Jaké mohou být hlavní bariéry zavádění

poměrového systému odměňování?
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Případová studie:

NEZÁJEM O NOVOU PRÁCI 

Ve strojírenské firmě – nové česko-německé joint venture – má být zřízeno nové pra-
coviště, kde bude zavedena nová automatizovaná technologie. Tato technologie
umožní dosažení jakosti výrobků srovnatelných s evropskými standardy, a odstraní
řadu namáhavých prvků z výrobních operací. Bude však třeba, aby pracovníci prošli
speciálním třítýdenním výcvikem u zahraniční firmy. Výcvik bude veden česky mlu-
vícími instruktory. Absolvování výcviku a nástup na nové pracoviště umožní zvýšení
hodinové mzdy. Na druhé straně je třeba říci, že zvládnutí nové práce bude zpočátku
intelektuálně dosti náročné, i když odstraní fyzickou námahu a na pracovišti bude
půl roku přítomen jeden z instruktorů, aby pomohl při případných problémech.

Přes dobré podmínky a celou řadu pozitivních skutečností je zájem o tuto práci
a o zaškolení mezi stávajícími pracovníky firmy dosti malý. Očekávalo se, že se přih-
lásí alespoň 10 až 12 stávajících pracovníků, zájem však projevili pouze 4 pracovní-
ci a po určitém přemlouvání ještě 2 další. Přitom by nebylo vhodné přijímat lidi
odjinud – určité zkušenosti s dosavadním výrobním postupem jsou při nové práci
nezbytné. Přihlášení pracovníci jsou vesměs mladší 30 let, dva mají střední školu
a dva jsou vyučeni, u starších pracovníků byl zájem nulový.

V potaz přichází skupina 44 dělníků, vyučených nebo zapracovaných ve strojíren-
ských oborech, výjimečně středoškoláků, mužů i žen, ve věku od 18 do 55 let. Bylo by
dobré, kdyby uchazeč měl alespoň dva nebo tři roky praxe, čímž se dolní hranice
posouvá na zhruba 21 let.

Je třeba ještě uvést, že i přes zavedení nové výrobní linky se počítá s tím, že většina
osazenstva bude nadále pracovat na původním pracovišti. Modernizace je jen
částečná, s úplným přechodem na automatizovanou výrobu se počítá v perspektivě
čtyř až pěti let.

Ještě před několika měsíci byl mezi pracovníky o novou technologii velký zájem.
Vedení firmy je neočekávaným poklesem zájmu velmi nemile překvapeno.

Otázky k případové studii:
1. Jaké byly pozitivní stránky nového pracoviště pro pracovníky?

2. Proč se pracovníci nehlásili na novou práci? Jaké měla nová práce negativní

aspekty pro pracovníky?

3. Co byste poradili vedení podniku, aby dokázalo pracovníky získat?

Jak řídit a vést lidi
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Shrnutí:
MMoottiivvyy  jjssoouu  ddůůvvooddyy,,  ppoohhnnuuttkkyy  jjeeddnnáánníí..  PPoottřřeebbyy  jjssoouu  ssttaavvyy  nneeddoossttaattkkuu  aa  jjeejjiicchh  nneeuussppookkoo--
jjeenníí  vvyyvvoolláávváá  aakkttiivviittuu..  RRůůzznníí  aauuttoořřii  ssee  ssnnaažžiillii  vvyyssvvěěttlliitt  mmoottiivvaaccii  jjeeddnnáánníí  lliiddíí  aa  ooddhhaalliitt
uussppoořřááddáánníí  lliiddsskkýýcchh  ppoottřřeebb..

EExxiissttuujjee  nněěkkoolliikk  úúrroovvnníí  ppoottřřeebb::  MMaassllooww  ppoouužžíívvaall  ppěěttii  úúrroovvnníí  ––  ppoottřřeebbyy  ffyyzziioollooggiicckkéé,,
ppoottřřeebbyy  bbeezzppeeččíí,,  ppoottřřeebbyy  ssoocciiáállnníí,,  ppoottřřeebbyy  uuzznnáánníí,,  ppoottřřeebbyy  sseebbeeaakkttuuaalliizzaaccee,,  AAllddeerrffeerr
ttřřeecchh  úúrroovvnníí  ––  ppoottřřeebbyy  eexxiisstteennččnníí,,  vvzzttaahhoovvéé  aa  rrůůssttoovvéé..  NNeeuussppookkoojjoovváánníí  ppoottřřeebb  vvyyvvoolláávváá
ffrruussttrraaccii,,  nnaa  kktteerroouu  lliiddéé  rreeaagguujjíí  rrůůzznnýýmm  zzppůůssoobbeemm::  eenneerrggiizzaaccíí,,  úúnniikkeemm,,  rraacciioonnaalliizzaaccíí,,
ssuubblliimmaaccíí,,  aaggrreessíí  aa  rreeggrreessíí..

PPooddssttaattnnýýmm  ppřříínnoosseemm  pprroo  mmaannaažžeerrsskkoouu  pprraaxxii  jjee  zzjjiiššttěěnníí,,  žžee  nneeuussttáálléé  uussppookkoojjoovváánníí  zzáákk--
llaaddnníícchh  hhooddnnoott  ((zzvvyyššoovváánníí  hhmmoottnnéé  ooddmměěnnyy,,  ooddssttrraaňňoovváánníí  nneeddoossttaattkkůů  pprraaccoovvnnííhhoo
pprroossttřřeeddíí))  nneemmůůžžee  bbýýtt  ttrrvvaallýýmm  zzddrroojjeemm  mmoottiivvaaccee  pprraaccoovvnnííkkůů..  ÚÚččiinnnnýýmm  mmoottiivvaaččnníímm
nnáássttrroojjeemm  vv  rruukkoouu  mmaannaažžeerrůů  ssee  ssttáávváá  uussppookkoojjoovváánníí  ddaallššíícchh  lliiddsskkýýcchh  ppoottřřeebb  ––  zzeejjmméénnaa
ppoottřřeebb  ssoocciiáállnníícchh  aa  ppoottřřeebb  rrůůssttuu  ((sseebbeeaakkttuuaalliizzaaccee))..  NNaa  tteennttoo  zzppůůssoobb  mmoottiivvoovváánníí  vvššaakk
nneejjssoouu  vvěěttššiinnoouu  ppřřiipprraavveennii  aannii  mmaannaažžeeřřii  aa  mmnnoohhddyy  aannii  pprraaccoovvnnííccii..  PPřřiittoomm  vvýýddaajjee  nnaa
uussppookkoojjoovváánníí  mméénněě  kkoonnkkrrééttnníícchh  ppoottřřeebb  bbýývvaajjíí  nniižžššíí  nneežž  vvýýddaajjee  nnaa  uussppookkoojjeenníí  ppoottřřeebb
mmaatteerriiáállnníícchh..  NNeeuussppookkoojjoovváánníí  ppoottřřeebb  vvyyvvoolláávváá  ffrruussttrraaccii,,  jjeejjíímm  ddůůsslleeddkkeemm  ppaakk  bbýývváá
rreeggrreessee  ppoottřřeebb  nnaa  nniižžššíí  úúrroovveeňň..

ŘŘaaddaa  tteeoorriiíí  ssee  ssnnaažžíí  vvyyssvvěěttlliitt  rrůůzznnéé  aassppeekkttyy  pprrůůbběěhhuu  mmoottiivvaaccee..  PPooddllee  tteeoorriiee  eexxppeekkttaannccee
jjee  ččlloovvěěkk  mmoottiivvoovváánn  kk  pprrááccii  tteepprrvvee  tteehhddyy,,  kkddyyžž  jjeehhoo  úússiillíí  jjee  nnáásslleeddoovváánnoo  ooddppoovvííddaajjííccíímm
vvýýsslleeddkkeemm  ––  vvýýkkoonneemm,,  aa  tteennttoo  vvýýkkoonn  mmuussíí  bbýýtt  nnáásslleeddoovváánn  ooddmměěnnoouu,,  kktteerráá  mmáá  pprroo
ččlloovvěěkkaa  vvýýzznnaamm..  

MMooddiiffiikkaaccee  oorrggaanniizzaaččnnííhhoo  cchhoovváánníí  ddáávváá  nnáávvooddyy  kk  ffoorrmmoovváánníí  cchhoovváánníí  lliiddíí..  CChhoovváánníí  llzzee
ppoossiilloovvaatt  ppoozziittiivvnníímm  nneebboo  nneeggaattiivvnníímm  zzppeevvnněěnníímm  ––  pprreezzeennttaaccíí  ppřřííjjeemmnnýýcchh  sskkuutteeččnnoossttíí,,
ččii  ooddssttrraanněěnníímm  sskkuutteeččnnoossttíí  nneeppřřííjjeemmnnýýcchh..  CChhoovváánníí  jjee  oossllaabboovváánnoo  ttrreessttáánníímm  nneebboo
ooppoommííjjeenníímm..
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DOPLNĚK 4. KAPITOLY: 

TTEESSTT  PPOOTTŘŘEEBB
Tento dotazník vám pomůže určit vaše nejsilnější potřeby, které ovlivňují vaše jednání

a rozhodování. Budete žádáni o volbu odpovědí na několik otázek. Snažte se odpoví-

dat pečlivě a odpově] zaznamenávejte po zralé úvaze.

Přečtěte si pozorně každou otázku. Za otázkou následuje vždy osm možných odpovědí.

Zvolte tu, která vás nejlépe vystihuje, a na volné místo před příslušným písmenkem

napište 1. Tu, která je na druhém místě, označte 2, a tak dále, až sestavíte ze všech

odpovědí pořadí od 1 do 8, přičemž nejméně vhodná odpově] bude označena 8.

Přemýšlejte, zda jste se již v životě s podobnými situacemi setkali a jak jste v nich reago-

vali. Pokud tomu tak nebylo, pokuste se vybavit si situaci a vžít se do ní. Nejsou zde

správné ani špatné odpovědi. Správná je každá odpově], která jen pravdivě vystihuje

vaše jednání.

1) Která z následujících skutečností by vám nejvíce vadila při výběru
zaměstnání?

a) hrozba možné ztráty zaměstnání,

b) nadřízený, který neustále zasahuje do vašich kompetencí,

c) velmi omezená možnost rozhodování o problémech organizace,

d) převážně administrativní a řídící činnost bez odborných úkolů,

e) nejasný vztah vykonávané činnosti k výslednému produktu,

f) minimální styk s lidmi během pracovní doby, 

g) nejasný výsledek, takže lze těžko odlišit schopné od neschopných,

h) úplné časové vytížení bez prostoru pro rodinu a záliby.

2) Která z uvedených pracovních funkcí v organizaci by vám nejlépe vyhovo-
vala za předpokladu, že pro ni máte odborné znalosti?

a) odborná funkce, která ponechává dostatek času pro rodinu a osobní záliby, 

b) obchodní zástupce, jehož plat závisí na množství a rozsahu uzavřených

smluv,

c) lékař nebo pracovník zdravotního střediska, který pomáhá lidem,

d) ředitel, pověřený vybudováním nového zdravotního střediska,

KAPITOLA 4: Motivování

53



e) odborný pracovník rozvoje vědy a techniky, který se zabývá zaváděním

technických novinek,

f) ředitel ztrátové výrobní divize, který má dosáhnout zisku,

g) samostatný konzultant, který je vázán jen mandátní smlouvou a má vůči

firmě značnou volnost v rozhodování,

h) úředník, který kontroluje správnost uzavřených smluv.

3) Která z uvedených změn by na vás nejhůře psychicky zapůsobila?

a) z pracovní náplně vám bude odebrána činnost, která je spojena

s pravidelným příplatkem,

b) nadřízený si vymíní kontrolu nad takovou oblastí vaší činnosti, kterou

jste doposud vykonával samostatně,

c) váš útvar nesplní důležitý úkol, na kterém závisí výsledky celé organizace,

d) zjistíte, že odborný standard vaší práce už delší dobu neodpovídá repub-

likové úrovni,

e) nebude vám umožněno dokončit prototyp nového výrobku, na kterém

jste několik měsíců pracoval,

f) zaměstnavatel uvolní ze zaměstnání mnohé z vašich současných

spolupracovníků,

g) bude zaveden nový rovnostářský systém odměňování bez ohledu na

osobní výkonnost, 

h) přemístěním pracoviště a následným dojížděním ztratíte hodinu denně ze

svého volna.

4) Kterého osobního úspěchu byste si nejvíce cenili?

a) dosažení životní harmonie, spojení zajímavé práce, rodinné spokojenosti

a prostoru pro pěstování osobních zálib,

b) překonání ekonomické krize v organizaci vaším vlastním přičiněním,

c) účinné pomoci člověku, který se dostal do obtížné situace,

d) založení a vybudování malé prosperující firmy, která ponese vaše jméno,

e) publikování článku v zahraničním odborném časopisu,

f) zjevného překonání a odstavení člověka, který brzdil realizaci vašich kon-

cepcí,

g) osamostatnění útvaru, který vedete, z velké organizace a jeho převedení

na soukromou bázi,

h) dosažení významného postavení v hierarchii veřejné instituce.
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5) Cítili byste se dobře ve firmě, která usiluje o hospodářský úspěch
především:

a) udržením solidní pověsti a spolehlivosti vůči klientům,

b) originálním přístupem, odlišným od konkurence,

c) chytrými cestami a vymýšlením triků, jak se vypořádat s konkurenty,

d) neustálým zdokonalováním a vysokou technickou úrovní výrobků,

e) zaváděním nových nápadů, které znamenají změnu filozofie trhu,

f) vytvořením skvělé pracovní atmosféry, ve které je radost pracovat,

g) schopností pružně reagovat na změnu podmínek trhu,

h) zvyšováním oddanosti pracovníků zlepšením pracovních podmínek.

6) Co by vám měl především poskytnout váš nadřízený?

a) zajímavou práci v rozumné pracovní době,

b) úkoly, na kterých budete moci osvědčit své schopnosti,

c) pozitivní atmosféru, podporu dobrých vztahů mezi spolupracovníky,

d) příležitost k vytvoření něčeho nového,

e) možnosti zvyšování odborné kvalifikace,

f) jednoznačné srovnání s ostatními co do výkonnosti a patřičné uznání za

výsledky,

g) co nejširší prostor pro rozhodování,

h) oporu v osobních nesnázích.

7) Které předpoklady jsou podle vás nejdůležitější pro pracovní úspěch?

a) spolehlivost a důvěryhodnost,

b) samostatnost,

c) průbojnost,

d) odborné znalosti,

e) činorodost a vytrvalost,

f) schopnost spolupráce,

g) sebejistota a rozhodnost,

h) osobní vyrovnanost a moudrost.

8) Se kterým z uvedených lidí byste se nejraději setkali?

a) Carl Rogers, psycholog, který se zabýval osobní rovnováhou a rozvojem

osobnosti,
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b) Harald Geneen, manažer, který svou výkonností pozvedlo ITT na přední

místo,

c) Louis de Funés, herec z filmových komedií,

d) Endre Rubik, tvůrce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů,

e) John von Neumann, vynálezce počítače,

f) Juan Carlos I., španělský král

g) Jack Kerouac, autor knih o životě amerických tuláků,

h) James Herriot, autor knih o životě veterináře na anglickém venkově.

Motivační typy nyní určíme takto:
1) Spočítáme všechny body pro odpovědi a, b, c, d, e, f, g, h, i a vneseme do

tabulky:.

2) Posoudíme význam jednotlivých kariérových kotev pro život:

8-23 bodů: kotva má pro vaše rozhodování a přístup ke kariéře rozhodující
význam,

24-31 bodů: kotva má značný význam pro vaši orientaci,

32-39 bodů: kotva částečně ovlivňuje vaši orientaci,

40-47bodů: význam kotvy je pro váš život poměrně malý,

48-64 bodů: kotva je pro váš život bezvýznamná.

3) Určíme pořadí – pro kotvu s nejmenším počtem bodů je pořadí 1, pro další

kotvu 2, atd. Tak můžete snadno zjistit, která kotva je pro vás nejdůležitější

a která je nejméně důležitá. Mají-li dvě kotvy stejný počet bodů, znamená to,

že jejich význam pro vás je stejný.
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  MOTIVAČNÍ  TYP   ODPOVĚĎ   BODŮ   POŘADÍ      
jistota a          
samostatnost b          
osobní postavení  c          
odbornost d          
tvořivost e                                  
přátelství f   
pracovní výsledky, výkon g   
životní rovnováha h   

 



5. HODNOCENÍ
PRACOVNÍHO VÝKONU

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

popsat základní typy hodnocení, které se v praxi používají,

vyjmenovat objektivní a subjektivní kritéria hodnocení,

připravit a uskutečnit hodnotící rozhovor v souladu se zásadami
efektivního hodnocení,

zavést systém efektivního hodnocení v organizaci,

uskutečnit analýzu práce pro potřeby hodnocení,

používat pomůcek pro zkvalitnění procesu hodnocení,

vysvětlit ideální vztah mezi hodnocením a finančním odměňováním.

Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů v rukou

manažerů. Je-li systém hodnocení dobře připraven a podaří-li se získat vedoucí pra-

covníky, může být velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu. Nebyla-li však

jeho přípravě a propagaci věnována náležitá pozornost, sklouzne do formalit a ztrácí

veškerý smysl.

VVýýzznnaamm  hhooddnnoocceenníí
Hodnocení má význam pro podnik, pro vedoucího i pro hodnoceného pracovníka.

Podnik využívá hodnocení pracovníků ke:

• zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců,

• využití a rozvoji potenciálu pracovníků,

• navrhování a plánování personálních záloh,

• zlepšení komunikace mezi vedoucími a pracovníky, komunikačnímu spojení

jednotlivých úrovní řízení.
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Hodnocení pracovního výkonu umožňuje vedoucím:

• motivovat pracovníky k dosahování vyššího výkonu,

• zřetelně vyjádřit své názory na pracovníky, dávat pracovníkům zpětnou vazbu

a tím usměrňovat jejich činnost,

• pochopit zájmy a přání pracovníků, týkající se jejich dalšího rozvoje,

• rozvíjet přednosti pracovníků a eliminovat jejich slabé stránky,

• plánovat rozvojové aktivity (vzdělávání, výcvik atd.),

• stanovovat spravedlivou mzdu, zejména pak pohyblivé složky mzdy.

Pracovník si odnáší z hodnocení:

• ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu úsilí,

• pohled a názor vedoucího na svou práci a cíle,

• možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle,

• příležitost k vyjádření svých rozvojových nároků.

V praxi můžeme rozlišit čtyři úrovně hodnocení výkonu:

1) Každodenní styk vedoucího s pracovníky. Vedoucí reaguje na úroveň práce,

kterou jeho podřízení odvádějí. Toto hodnocení je častější, než si běžně uvědo-

mujeme. Slova jako „Ano, v pořádku, můžete to poslat“ nebo „Matice nejsou

pořádně dotažené, zkontroluj to ještě jednou“ jsou už hodnocením. Bohužel,

naši manažeři se často dopouštějí dvou velkých chyb:

• zapomínají sdělovat pracovníkům názor na kvalitu práce,

• mistr ve stavební firmě se vyjádřil: „Lidé poznají, že jsem spokojen podle

toho, že jim nenadávám.“

Takovým přístupem se manažer připravuje o významný motivační nástroj.

Opravování nedostatků a posilování žádoucích pracovních návyků je také jedním

ze základních prvků koučování.

2. Hodnocení při dosažení výsledků práce. Takové hodnocení provází

zakončení dlouhodobých činností – předání stavby nebo zakázky, či naopak

nedodržení termínu, při kterém je pozitivně nebo negativně hodnocena činnost

zúčastněných osob.

3. Finanční hodnocení, které slouží ke spravedlivému stanovení mzdy pracovníkovi,

zejména pokud jde o pohyblivou složku. I zde se můžeme setkat s chybami:

• vedoucí nevysvětlují podřízeným, co je vedlo ke stanovení výše odměny

a tím hodnocení ztrácí motivační účinek,

• vedoucí se vyhýbají rozlišování mezi dobrými a špatnými pracovníky.
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4. Systematické hodnocení zavádějí firmy, aby zvýšily účinnost stimulačního

systému. Takové hodnocení se provádí v ročních, pololetních nebo čtvrtletních

intervalech. Často je spojeno s hodnotícím rozhovorem – povinností

vedoucího pohovořit s pracovníkem o jeho výsledcích a zaznamenat hodnocení

pracovního výkonu na formulář. 

5. Hodnocení v 360° pracuje nejen s názory nadřízeného, ale zachycuje také

pohled kolegů na stejné úrovni a mínění vybraných podřízených. Hodnocení

kolegů a podřízených zůstává anonymní, je zpracováváno pouze odborným

útvarem a hodnocenému se dostává do rukou jen celkový výsledek. Smyslem

takového hodnocení je zpětná vazba od spolupracovníků pro hodnoceného,

jiné závěry se nevyvozují. V některých firmách je toto hodnocení organizováno

dobrovolně jako hodnocení pro odvážné vedoucí pracovníky.

KKrriittéérriiaa  hhooddnnoocceenníí
Systematické hodnocení musí být postaveno na kritériích, která umožňují srovnávat

výsledky pracovníků s požadovaným výkonem. Existují tři základní typy kritérií

hodnocení:

a) ukazatele, kritéria objektivní, ukazatele, jimiž jsou:

• počet vyrobených výrobků (kvantita),

• množství nedodělků, chyb zmetků (kvalita práce),

• množství nehod a havárií,

• počet nebo objem získaných zakázek,

• hospodářské výsledky řízené jednotky atd.

Je-li to možné, dává se přednost kritériím objektivním. Ta však bývají často

zkreslena řadou jiných faktorů, které nelze ovlivnit úsilím pracovníka. Bagrista

podává vyšší výkon, pracuje-li v písčité půdě, než v půdě skalnaté. Prodejce,

který působí v bohatším regionu, bude úspěšnější. Ředitel jednotky, která má

úspornější výrobní program, má lepší výsledky, než ředitel výroby náročné na

zdroje.

b) plnění úkolů

Jde zejména o úkoly, které vyplývají z předchozího hodnocení, ale mohou to

být i jiné úkoly (např. zavedení nové technologie, převedení agendy do soft-

warové podoby atd.). Zde je nutno na začátku jasně a přesně stanovit, jaký má

být očekávaný výsledek – výstup – a podle toho pak hodnotit úroveň plnění.

Jde o kritérium vhodné pro jakoukoliv oblast činnosti a snadno hodnotitelné.

KAPITOLA 5: Hodnocení pracovního výkonu

59



c) osobní kvality, 

kritéria subjektivní, která spočívají v hodnocení určité složky výkonu

nadřízeným:

• odbornost, hodnocená stupni 1 až 5 nebo A, B, C,

• vedení a motivování pracovníků,

• komunikace a přesvědčování,

• pracovní nasazení atd.

Kritéria subjektivní jsou použitelná prakticky v jakékoliv činnosti. Narážejí však

na potíž, která vyplývá z jejich podstaty – na subjektivní zkreslení: přílišnou

mírnost vedoucího, nadměrnou přísnost, sympatie či antipatie vůči některým pra-

covníkům atd. Subjektivní prvky by měly být alespoň zčásti omezeny pomůcka-

mi pro hodnocení.

PPoossttuupp  ssyysstteemmaattiicckkééhhoo  hhooddnnoocceenníí  pprraaccoovvnnííkkůů
Pokud chce organizace připravit motivující a spravedlivý systém hodnocení, lze dopo-

ručit následující postup:

1) Uložení úkolů 
Vedoucí ukládá pracovníkovi úkoly na nastávající období, případně také způ-

sob plnění úkolů. Další úkoly může ukládat v průběhu období.

2) Sledování plnění úkolů 
Vedoucí si většinou ve svém záznamníku zapisují úkoly, které uložili

podřízeným včetně termínu plnění. Při splnění úkolu by si měl vedoucí pozna-

menat stručně také úroveň plnění a případné nedostatky. Bude to velice

důležitá pomůcka pro hodnocení pracovníka, která umožní relativně objektivní

hodnocení a postižení celého hodnoceného období. Během hodnoceného

období lze dávat pracovníkovi další úkoly.

3) Výzva k hodnocení a příprava hodnocení
Zhruba týden před hodnocením by měl vedoucí sdělit pracovníkovi termín

a místo hodnocení a vyzvat ho, aby se na hodnocení připravil. Používá-li orga-

nizace k hodnocení standardizovaný formulář, předá jej vedoucí pracovníkovi.

Pracovník si může zrekapitulovat své úspěchy a neúspěchy a připravit si jejich

vysvětlení. Stejně tak vedoucí má možnost projít své záznamy a nachystat si

zdůvodnění svých závěrů.

4) Hodnotící rozhovor
Je vhodné začít dotazem na práci. Pak probírá vedoucí dobré a špatné stránky

práce hodnoceného podle výše uvedených zásad. Ponechává přitom prostor

pro vlastní vyjádření pracovníka. Pohovor je uzavřen stanovením cílů pracov-

níkovi na další období.
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ZZáássaaddyy  hhooddnnoottííccííhhoo  ppoohhoovvoorruu
Nemá-li hodnotící pohovor ztratit svůj motivační význam, měl by být veden podle

určitých pravidel:

1) Pracovník a vedoucí přicházejí na hodnotící pohovor připraveni. Vedoucí si

rekapituluje práci pracovníka v posledním období, prochází záznamy

o plněných úkolech, listy docházky atd. Předem uvědomuje pracovníka o ter-

mínu hodnocení.

2) Pro pohovor je třeba zajistit klidnou místnost bez vyrušování telefony.

Vedoucí požádá sekretářku, aby nepřepojovala telefony. Nemá-li takovou

možnost, vyhledá nějaký jiný prostor, kde nebudou s pracovníkem rušeni. 

3) Na začátku dáme vědět, že hodnocení bude pozitivní. Tím odstraníme jistou

nervozitu hodnoceného pracovníka, která obvykle hodnocení předchází.

Vyvoláme v něm také dojem, že vedoucí není zaujatý.

4) Vhodným začátkem je dotaz na práci. Ptáme se pracovníka na jeho práci

a problémy s ní spojené, na množství času, které věnuje jednotlivým činnos-

tem. To je emocionálně neutrální téma, o kterém pracovník rád mluví a které

ho pro začátek zklidní. Těsně před hodnocením poznáme pohled pracovníka

na věc. Současně si vyjasníme, zda pracovník skutečně dělá to, co dělat má,

zda se například vedoucí nevěnuje příliš své odborné činnosti místo toho, aby

řídil lidi.

5) Následuje uznání pozitivních výsledků práce. To, že řada věcí běží bez

problémů, není samozřejmostí, ale zásluhou pracovníka. Pozitivní hodnocení

by mělo převažovat nad hodnocením negativním. Opomenutí úspěchů snižuje

pracovní úsilí. 

6) Teprve potom probíráme negativní skutečnosti. Opačné pořadí demotivuje.

Je důležité začít pozitivními výsledky, jinak se pracovník může domnívat, že

vedoucí je zaujatý a nebude příliš vnímat další probírané skutečnosti.

7) Každá výtka musí být doložena konkrétními fakty. V opačném případě

dáváme výřečnějším pracovníkům prostor pro neplodnou diskusi. Konkrétní

kritika však vyžaduje důkladnou přípravu rozhovoru.

8) Nehodnotíme člověka („jsi nezodpovědný!“), ale konkrétní pracovní výsledky

(„v únoru jsi nesplnil termín dvou dodávek“). Tak se vyhneme zbytečnému

zranění citů pracovníka a současně bezvýslednému dohadování („ale já si mys-

lím, že nezodpovědný nejsem“).

9) Nejednáme s pracovníkem jako rodič s dítětem, ani jako učitel se žákem, ale

jako dospělý s dospělým. 

10)Výsledky práce pracovníka nesrovnáváme s ostatními a nedovolíme to ani hod-

nocenému pracovníku. V opačném případě se pracovník staví na úroveň

vedoucího a dovoluje si hodnotit svého kolegu. Vedoucí není povinen důvody

rozdílného hodnocení vysvětlovat. Výkonnost jiných členů pracovní skupiny je
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pouze věcí vedoucího. Připustí-li vedoucí vměšování pracovníků do hodnocení

ostatních, vznikne na pracovišti velmi napjatá atmosféra.

11)Hodnotící rozhovor se vztahuje k výsledkům práce, k úrovni výkonu pracovní-

ka a k možnostem zlepšení, nikoliv k finanční odměně. O té rozhoduje

vedoucí bez účasti pracovníků, i když se bude ohlížet na výsledky rozhovoru.

Pracovníci nejsou schopni chápat objektivně všechny souvislosti stanovené

mzdy – objem mzdových prostředků, výkon kolegů atd. Taktéž hrozí

nebezpečí, že se celý pohovor zvrátí na jediné téma, kterým je mzda.

12)Mzda odráží pracovní výsledky i náročnost vykonávané funkce a není sociální

institucí. Jinak ztrácí motivační účinek.

13)Hodnotíme celé sledované období, nikoliv jen posledních pár dnů. Lidská

pamě6 má omezenou kapacitu – potlačuje starší zážitky, aby uvolnila místo

zážitkům novějším. Mnozí pracovníci si to uvědomují a zvyšují své pracovní

úsilí týden nebo dva před nadcházejícím hodnocením ve snaze ovlivnit

vedoucího ve svůj prospěch. Aby se vedoucí těmto vlivům vyhnul, potřebuje

zaznamenávat alespoň stručnými poznámkami úroveň plnění úkolů v průběhu

stanoveného období.

14)Hodnocení má být zakončeno konkrétními úkoly ke zlepšení výkonu pracovní-

ka a k odstranění nedostatků v jeho práci. Pohovor bez konkrétního výstupu

ztrácí smysl.

PPoommůůcckkyy  pprroo  ssyysstteemmaattiicckkéé  hhooddnnoocceenníí
Vhodnými pomůckami pro hodnocení jsou předtištěné formuláře. Vedou hodnotitele při

jeho práci a současně zaručují jednotný přístup k hodnocení u všech manažerů ve firmě

současně. Na takovém formuláři lze uvést:

a) jméno hodnoceného a hodnotitele,

b) analýzu práce, která umožní srovnání názorů na obsah činnosti u hodnotitele

i hodnoceného,

c) hodnocení výkonu pracovníka v jednotlivých kritériích (kvalita, množství práce,

ekologická kritéria, modernost řešení, atd.),

d) úkoly stanovené na další období. 

Takové formuláře zpracovávají firmy pro své manažery, ale také si je mohou vedoucí

připravit sami pro potřeby hodnocení vlastních pracovníků.

Hodnocení výkonu pracovníků (tj. položku c) ve formuláři) mohou usnadnit následu-

jící postupy:

• grafické škály,

• pořadové systémy,

• technika kritických událostí a 

• seznamy aktivit.
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1) Grafické škály
Grafické škály hodnocení výkonu umožňují srovnání hodnocení různých pra-

covníků a hodnotitelů. Hodnotitel uvádí na určité škále,, „jak silně“ se určitá

stránka výkonu projevuje. Tak lze na škálách o rozsahu 1 až 5, 1 až 7 nebo

1 až 9 posuzovat dimenze jako kvantita a kvalita výkonu, odborná úroveň

práce, péče o svěřený stroj atd. 

Obrázek 6.1. Grafická škála

Nevýhodou škál je to, že mírný vedoucí dává svým pracovníkům často vysoké

hodnocení na rozdíl od přísných vedoucích, kteří své pracovníky znevýhodňují.

Jiní vedoucí neradi uvádějí rozdíly a umis6ují většinu pracovníků do průměru.

2) Srovnávací systémy
Srovnávací systémy a škály chování umožňují eliminovat některé z chyb hod-

nocení – zejména konstantní chybu a centrální tendenci. Hodnotitel zde nehod-

notí úroveň výkonu pracovníka, ale provádí srovnání výkonu pracovníka

s výkonem jiných pracovníků. Srovnávací systémy však neumožní respektovat

reálné rozdíly mezi pracovními skupinami – předpokládají stejnou úroveň

všech kolektivů. Znevýhodněni pak jsou lidé v dobrých pracovních skupinách

a zvýhodněni budou pracovníci z horších pracoviš6. 

a) Pořadový systém vyžaduje, aby vedoucí srovnal hodnocené pracovníky

do pořadí od nejlepšího po nejhoršího. Protože tato data jsou vždy relativní,

nedovolí určit, jaká je vlastně úroveň zařazených pracovníků – zda je dobrá

či špatná. Dále je obtížné vytvořit takové pořadí při velkých počtech hodno-

cení lidí.

b) Párové srovnání je metoda, ve které je výkon každého pracovníka

srovnáván postupně s výkonem všech ostatních. Hodnotitel zvažuje, který

z dvojice je lepší. Pak se zaznamenává počet pozitivních srovnání pro

každého pracovníka. Nejlepší je ten, kdo získal nejvíce pozitivních voleb ve

vztahu k ostatním. Většinou se hodnocení provádí na jediné dimenzi – cel-

kovém výkonu. Není problém zorganizovat takové hodnocení pro několik

málo pracovníků. Vzhledem k tomu, že počet srovnání narůstá s počtem

hodnocených pracovníků podle vzorce 

N ( N - 1 ) / 2,

stává se hodnocení velkých skupin pracovníků velmi náročným.

c) Škála nucené distribuce je velmi užitečná v situaci, kdy použití ostatních

metod je nesnadné, zejména pro velký počet hodnocených pracovníků.

Vedoucí zařazují lidi do pěti kategorií, do první dávají 10% nejlepších, do

druhé 20% dobrých, do třetí 40% průměrných, do čtvrté 20% slabších a do
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páté 10% nejhorších. Tabulka pro takové hodnocení 10 lidí  může vypadat

takto:

Obr. 6.2. Hodnocení nucenou distribucí

Do jednotlivých políček pak jsou vepisováni pracovníci podle svého výkonu. Při větším

počtu pracovníků se tabulka adekvátně zvětší. Pokud nějaký pracovník přebývá přes

počet, lze tabulku o několik málo políček někde doplnit, pokud naopak schází, zůstane

některé políčko prázdné. Tato metoda je i při velkém množství hodnocených lidí prak-

tická – vedoucí snadno určí několik málo nejlepších a nejhorších, dále ty, kteří podá-

vají spíše lepší nebo slabší výkon, a ostatní pak ponechá ve středním sloupci.

3) Technika mimořádných událostí
spočívá v zaznamenávání všech událostí, které nějakým způsobem vybočují

z každodenního pořádku a6 už v pozitivním (pomoc spolupracovníkovi), nebo

v negativním smyslu (havárie stroje v důsledku zanedbání povinností). Vedoucí

získává přehled o problémech či úspěších jednotlivých pracovníků  během sle-

dovaného období.

4) Seznamy aktivit
Uvedené pomůcky pro hodnocení dávají značný prostor subjektivitě. Různí

vedoucí si kritéria hodnocení mohou vykládat různě: zatímco jeden vidí za

kvalitou práce například projekt akce, domyšlený do všech detailů, jiný si před-

stavuje esteticky vzorně zpracovaný materiál na křídovém papíru. Subjektivní

prvek do jisté míry vyloučí metoda zvaná seznam aktivit. Neoperuje s abstrakt-

ními pojmy jako je „kvalita“, „efektivost práce“ atd., ale přímo uvádí konkrétní

aktivity pracovníka: „nechává stroj nevyčištěný“, „chybí mu položky v seznamu“

nebo „na schůzku přichází včas“. Vedoucí pak hodnotí tyto skutečnosti na sez-

namu slovy „ano-ne“ nebo raději na škále „skoro vždycky – často – občas –

málokdy – nikdy“. Tak vedoucí zaznamenává přímo skutečné aktivity pracovní-

ka, nikoliv nějaké své abstrakce o jeho výkonnosti. Je však nezbytné, aby sez-

nam konkrétních aktivit byl dopředu řádně připraven.

HHooddnnoocceenníí  aa  ffiinnaannččnníí  ooddmměěňňoovváánníí
Odměňování pracovníků, zejména pak pohyblivá část mzdy, bývají často považována

za hlavní, nebo dokonce jediný účel hodnocení. Hodnocení by se však spíše mělo
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zaměřit na rozvoj výkonnosti pracovníka a odstranění nedostatků. Odměna za práci sice

odráží pracovní výkon, musí však respektovat řadu jiných faktorů.

Často diskutovanou otázkou je, zda mzdu pracovníků zveřejňovat, či nikoliv. Pro obě

varianty existují silné argumenty:

• mzda by měla být zveřejněna, protože tak se stane silným motivačním

činitelem, povzbudí pracovníky, aby se pokusili dosáhnout výsledku

úspěšnějších kolegů; mzdu jednotlivce se také stěží v našich podmínkách

podaří utajit,

• mzda by měla být utajena, protože její zveřejnění vyvolá u pracovníků závist,

nespokojenost, zatrpknutí a způsobí vedoucímu mnoho problémů.

Současný názor doporučuje zveřejnění výše mzdy v takových případech, kdy se lze

opřít o objektivní kriteria výkonu (počet uzavřených smluv u prodejců, počet

vyrobených kusů u dělníků). Ve všech ostatních případech bude lepší výši výdělku

ostatních pracovníků utajit.

Otázky k zamyšlení:
1. Jaká kritéria (ukazatele, úkoly, osobní kvality) byste navrhli pro hodnocení

výkonu těchto pracovníků:

• vedoucí pobočky cestovní kanceláře:

• řidič kamionové přepravy:

• středoškolský učitel:

• ředitel cementárny:

2. Proč je důležité, aby se vedoucí i pracovník připravili na hodnotící rozhovor?

4. Kolik párových srovnání je třeba provést v pracovní skupině o 4, 6, 12 členech?

4:_______________ 6:______________ 12:_______________

5. Zde je seznam kritických událostí získaný sledováním činnosti prodavače.

Zkuste k jednotlivým položkám přiřadit hodnoty na škále -7 až +7 z hlediska

pozitivního či negativního významu události pro „měsíční obrat prodejny“.

_____ po zakoupení zboží uvede ještě další kvality zboží

_____ čeká, až se na něho zákazník sám obrátí

_____ nabízí hlavně nejdražší zboží

_____ děkuje zákazníkům za nákup

_____ vyzývá zákazníky, aby si pospíšili, protože se zavírá

_____ zabývá se různými aktivitami (čtení novin)

_____ pochvaluje si, jak zboží zákaznicím sluší
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6. Nyní zkuste udělat totéž při kriteriu „spokojenost zákazníků“. Obě hlediska jsou

jistě důležitá. Co rozhoduje o preferenci jednoho z nich?

_____ po zakoupení zboží uvede ještě další kvality zboží

_____ čeká, až se na něho zákazník sám obrátí

_____ nabízí hlavně nejdražší zboží

_____ děkuje zákazníkům za nákup

_____ vyzývá zákazníky, aby si pospíšili, protože se zavírá

_____ zabývá se různými aktivitami (čtení novin)

_____ pochvaluje si, jak zboží zákaznicím sluší

Případová studie:

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRÁCE

Vedoucí dílny ve velké strojírenské firmě, Ing. Antonín Prokop má za úkol pravidel-
ně, vždy po ukončení čtvrtletí, hodnotit výsledky práce svých podřízených. Vedoucí
proto vždy v určeném termínu vyzývá jednotlivé pracovníky, aby se dostavili k němu
do kanceláře. V pondělí dopoledne skončila porada divize dříve; zavolal si proto jed-
noho z pracovníků útvaru, Pavla Bergera, k rozhovoru o jeho pracovních výsledcích
v minulém čtvrtletí. Na základě těchto výsledků se pak stanovuje pohyblivá složka
mzdy na další období.

Pavel je absolventem SPŠ strojní. Nastoupil do firmy před šesti lety hned po škole.
Zprvu působil v jiné výrobní jednotce, nyní již asi rok pracuje u Ing. Prokopa jako
mistr. Prokop ví, že Pavel je energický a že také v případě potřeby dokáže zabrat
a vyburcovat pracovníky k vysokému výkonu. Na druhé straně však v době, kdy nic
nehoří, si dává na všechno dost času a nechává věcem volný průběh. Možná, že
právě z toho pak vyplývá veškeré šturmování před vypršením termínu předání
dodávky. Zvláště v posledním týdnu si Ing. Prokop všiml, že Pavel několikrát chyběl
na pracovišti, když ho sháněl. Jinak ve chvíli, kdy Pavla volal k sobě do kanceláře, si
nemohl na nic jiného, co by se týkalo hodnocení, vzpomenout. Rozhovor probíhal asi
takto:

Tak, Pavle, měli bychom spolu udělat hodnocení tvých výsledků za čtvrtletí, abych
ti mohl napsat peníze. Doufám, že nemáš zrovna nic důležitého. Když tak si to skoč
vyřídit, já si ještě mezitím objednám hovor s Teplicemi. K tomu hodnocení já mám
vlastně jednu takovou věc. Ty věčně nejsi na pracovišti, já jsem tě minulý týden
sháněl asi pětkrát – to bylo, myslím, v úterý a ve středu. Nikdy tam nejsi, pak se
nedá nic udělat, já jsem zrovna potřeboval vědět, co je potřeba ještě zajistit pro
práci na dodávce pro Energostav. Vadí mi, že jsi takový nezodpovědný a pořád se
někde flákáš. Já to mám hrozně nerad, já potřebuji, abyste byli na pracovišti, když
je  potřeba. Co já vím, jestli chodíš někam vykecávat s ženskýma, nebo jestli sedíš
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v hospodě. Mě je to vlastně jedno, ale když je nesvědomitý mistr, jací potom mají být
dělníci, to bychom to mohli zrovna zabalit. ZvlášF když vidíš, že se blíží hodnocení ...

(Vtom zazvonil telefon a Ing. Prokop začal vyřizovat nějakou reklamaci s Teplicemi.
Zjistil, že dotyčný pracovník není přítomen, řekl, že zavolá ještě za hodinu).

...Kde jsme to skončili? No, já bych potřeboval u tebe vidět víc odpovědnosti a lepší
přístup k práci (na nic dalšího, co by k hodnocení dodal, si Ing. Prokop nemohl
vzpomenout). To víš, jde tady nejenom o firmu, ale také o tvoje peníze.

Já tedy nevím, na základě čeho si myslíš, že se někde flákám. Proč ses mne napřed
nezeptal, kam chodím? Já jsem musel být každou chvilku u Vyroubala na tech-
nickém, protože ten projekt, co jsme dostali, nestál za nic, pořád se tam něco musí
předělávat. Kromě toho se taky musím starat o materiál, ta ženská tam věčně není.
Nahání pořád toho mladého Třímala, musel jsem tam chodit někdy i třikrát denně.
Je to pořád rychlejší, než bych se tam pokoušel telefonovat.

No tak dobře, to byl ten poslední týden, ale tady jde o to, že nemáš dost odpověd-
nosti, jde o ten tvůj přístup.

Tak mohl bys mi říct, v čem se ti zdá, že nemám dost odpovědnosti? Zatím jsi mi
vytýkal jenom to, že jsem poslední týden měl lítání kolem zakázky.

(Ing. Prokop měl dojem, že těch problémů bylo za čtvrtletí víc, ale znovu si nemohl
vzpomenout, čeho se to týkalo. TeE se mu začalo zdát, že Pavel Berger vlastně ani
nebyl tak špatný). No na druhé straně uznávám, že obě dvě zakázky, jak pro Žilinu,
tak pro Varnsdorf byly bez problémů. Žouželka si chválil, jak jste to dobře udělali.
Tak jenom ...

(Znovu zazvonil telefon a Ing. Prokop chvíli telefonoval. Když už byl v tom tele-
fonování, nechal si znovu zavolat Teplice a s někým dlouho hovořil).

No tak už jsme tady dost dlouho, já teE budu muset na mzdovku. Takže v podstatě ty
výsledky nejsou tak špatné, jenom udržovat lepší kázeň na pracovišti. U Horváta
třeba je perfektní kázeň, taky kdykoliv tam přijdu, okamžitě mi řeknou, kde zrovna
mistr je. Nebo Pepa Brychta, tam to taky funguje perfektně.

Když už jsme u Horváta, ten má speciálně na zásobování chlapa, který se zabývá
skoro jenom jeho skupinou. Honza Horvát nemusí nahánět nějakou línou ženskou
jako já. Taky má k dispozici kvalitní projekt. A že by se zrovna přetrhnul, to se mi
nezdá. Já nevím, za co má o šest stovek víc než já.

Tak zase musíš uznat, že Horvát si svoje peníze zaslouží, protože dělají mimořád-
ně náročnou zakázku. Musí taky koordinovat práci své skupiny s jinými útvary
a více méně ručí i za činnost ostatních. Jde o práci skoro 50 lidí.

No, to se mi nezdá, že by ta jejich práce byla bůhvíjak náročná. Myslím si, že bych
mohl mít ten sám plat, co má Horvát. My taky musíme dělat na těch zakázkách
spoustu věcí, které si ani neuvědomuješ. Skoro polovinu své pracovní doby trávím
vlastně sám manuální prací, protože jsou to komplikované věci, které se nedají
chlapům svěřit.
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To máš možná pravdu, že rozdíl ve mzdě mezi tebou a Horvátem je moc velký,
s tím bych měl něco udělat. Taky je mi jasné, že to nemáš snadné, manželka je na
mateřské a musíš živit tři děcka a ještě splácet barák – to se máš co otáčet. Já ti tedy
něco přidám. Proboha, proč ale sám děláš manuální práci? Na to tam nejsi, raději
se věnuj lidem.

Já bych řekl, že dělám zrovna to, co je hodně důležité.

TeE už musím opravdu běžet (říká Ing. Prokop a mezitím zazvoní další telefon,
u kterého stráví 10 minut). Vidíš to, kdybych byl šel, neotravoval by ten Zlámal.
Máte to už pro něho hotové?

Už jdu na to. Já jsem myslel, že mi ještě něco řekneš, co se má dělat dál.

Bohužel, dnes to už nejde, až skončím ve mzdovce, půjdu na dopravu a až to tam
vyřídím, pojedu do Chrudimi. Snad během týdne.

Tím skončilo pravidelné hodnocení Pavla Bergera.

Otázka k případové studii
1) Jakých chyb se dopustil Ing. Prokop během hodnotícího pohovoru?

Shrnutí
HHooddnnoocceenníí  pprraaccoovvnnííhhoo  vvýýkkoonnuu  jjee  pprroo  vveeddoouuccííhhoo  vveellmmii  ddůůlleežžiittoouu  ččiinnnnoossttíí,,  kktteerroouu  ddáávváá
zzppěěttnnoouu  vvaazzbbuu  pprraaccoovvnnííkkoovvii,,  mmoottiivvuujjee  hhoo,,  uussmměěrrňňuujjee  jjeehhoo  ddaallššíí  ččiinnnnoosstt  aa  oossoobbnníí  rroozzvvoojj,,
ssttaannoovvuujjee  jjeehhoo  mmzzdduu..  VVeeddoouuccíí  hhooddnnoottíí  pprraaccoovvnnííkkyy  vv  kkaažžddooddeennnníímm  ssttyykkuu,,  ppoo  ddoossaažžeenníí
uurrččiittýýcchh  pprraaccoovvnníícchh  vvýýsslleeddkkůů,,  ssyysstteemmaattiicckkyy  ppřřii  pprraavviiddeellnnýýcchh  sseettkkáánníícchh,,  ppřřii  ssttaannoovvoovváánníí
ffiinnaannččnníí  ooddmměěnnyy  nneebboo  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  hhooddnnoocceenníí  ccííllůů..  

SSyysstteemmaattiicckkéé  hhooddnnoocceenníí  pprraaccoovvnnííkkůů  bbyy  mměělloo  sslleeddoovvaatt  nnáásslleedduujjííccíí  eettaappyy::  11..  uulloožžeenníí
úúkkoollůů,,  22..  sslleeddoovváánníí  ppllnněěnníí  úúkkoollůů,,  33..  vvýýzzvvaa  kk  hhooddnnoocceenníí  aa  ppřříípprraavvaa  hhooddnnoocceenníí,,  44..  hhoodd--
nnoottííccíí  rroozzhhoovvoorr  aa  ssttaannoovveenníí  úúkkoollůů  nnaa  ddaallššíí  oobbddoobbíí..

HHooddnnoottííccíí  rroozzhhoovvoorr  bbyy  ssee  mměěll  ddrržžeett  uurrččiittýýcchh  zzáássaadd  ((zzaahháájjeenníí  ppoozziittiivvnníímmii  iinnffoorrmmaacceemmii
aa nnáásslleeddnnýý  ppřřeecchhoodd  kk  nneeggaattiivvnníímm  ssttrráánnkkáámm  vvýýkkoonnuu,,  nneeppřřiippuuššttěěnníí  hhoovvoorruu  oo  vvýýkkoonnnnoossttii
jjiinnýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů,,  hhooddnnoocceenníí  vvýýsslleeddkkůů  pprrááccee  nniikkoolliivv  oossoobbyy    hhooddnnoocceennééhhoo,,  nneevvttaahhoovváánníí
ssoocciiáállnníícchh  oottáázzeekk  aattdd..))..  KKee  zzkkvvaalliittnněěnníí  hhooddnnoocceenníí  sslloouužžíí  řřaaddaa  ppoommůůcceekk::  aannaallýýzzaa  pprrááccee,,
ffoorrmmuulláářřee  ss  ggrraaffiicckkýýmmii  šškkáállaammii,,  ssrroovvnnáávvaaccíímmii  ssyyssttéémmyy,,  sseezznnaammyy  mmiimmoořřááddnnýýcchh  uuddáálloossttíí
nneebboo  sseezznnaammyy  aakkttiivviitt..
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6. OSOBNÍ ROZVOJ,
KOUČOVÁNÍ A DELEGOVÁNÍ

PPoo  pprroossttuuddoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  ddookkáážžeettee::

stanovit vhodné nástroje pro rozvoj pracovníků,

zvolit správný způsob ovlivňování nejčastějších osobních problémů,

koučovat pracovníka, vhodně stanovit cíle, usměrnit jej otázkami
a dát mu správně zpětnou vazbu,

vysvětlit výhody a bariéry delegování,

popsat postup delegování, vybrat vhodné úkoly, vhodného pracov-
níka a správně delegovat úkol.

Efektivnost a práce manažerů má stále ještě řadu slabých míst. Ve srovnání s úspěšný-

mi kolegy z některých západních zemí se zdá, že mezi největší bariéry manažerské

úspěšnosti patří:

• příliš operativní přístup k problémům, snaha řešit detaily a množství každoden-

ních, méně významných maličkostí, kontrolovat veškeré dění na pracovišti,

• nedostatečný časový prostor pro strategické rozhodování a pro uvažování

o dlouhodobých záměrech, neřešení a odsouvání strategických otázek,

• podceňování strategického významu lidských zdrojů, malá pozornost rozvíjení

pracovníků, nedůvěra vůči podřízeným a neschopnost či spíše neochota dele-

govat úkoly.

Vedoucí, kteří nedoceňují koncepční řízení, ztrácejí pak do značné míry svou autoritu

a neřešením mnohých zásadních problémů si připravují obtíže do budoucna, se který-

mi se tak jako tak budou muset potýkat, a to znamená znovu zahlcení operativou.

Řešení tohoto „bludného kruhu“ může spočívat v následnosti několika kroků řešení

situace na pracovišti:

• rozvoj znalostí, zkušeností a dovedností pracovníků, 

• koučování,
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• delegování vybraných úkolů na podřízené pracovníky,

• soustředění na strategické úkoly.

RRoozzvvoojj  pprraaccoovvnnííkkůů
Kvalita vedoucího je často posuzována nepřímo podle kvality jeho pracovníků. Na nich

se odráží jeho dovednost rozvíjet lidi a směrovat je k cílům spojeným s jejich funkcí

a nároky organizace. K tomu lze použít řady rozvojových aktivit:

• vzdělávání a sebevzdělávání – které může mít formu vědomostního učení,

nebo praktického výcviku zaměřeného na rozvoj dovedností,

• motivování – využívání motivačních prostředků ke zvýšení výkonnosti a rozvoji

pracovníka,

• koučování – individuální učení pracovníka jinou osobou, zejména nadřízeným,

které ovlivní zejména jeho dovednosti a postoje,

• změn pracovní náplně – rozšiřování a obohacování pracovních činností tak,

aby rozvíjely znalosti, zkušenosti a dovednosti pracovníka, aby v jeho funkci

bylo lépe využito jeho schopností, 

• změn funkce – zařazení do takové funkce, která lépe odpovídá předpokladům

pracovníka.

V kapitole o stylu vedení jsme vyjmenovali nejdůležitější rysy osobnosti. Lze je ovlivnit

různými rozvojovými aktivitami:

• schopnosti, které tvoří potenciál a kterých lze využít zařazením pracovníka do

správné funkce nebo upravením jeho pracovní náplně,

• znalosti, které lze rozšířit či doplnit studiem a samostudiem,

• dovednosti, které se mohou rozvíjet zejména výcvikem a koučováním,

• vlastnosti osobnosti, které se mohou měnit koučováním,

• postoje, na které lze působit vhodnými motivačními prostředky.

Jakým způsobem lze působit na některé osobní kvality pracovníků? Uvádíme zde

dvacet nejčastějších problémů, na které narážíme u svých spolupracovníků, a součas-

ně možné nástroje k řešení těchto problémů podle interních materiálů poradenské

a vzdělávací firmy Transform VSA. Pořadí nástrojů rozvoje v pravém sloupci je sesta-

veno podle účinnosti.

• odborné kvality ⇒ studium, zařazení do odborných kurzů,

samostudium z literatury a časopisů 

• jazykové dovednosti ⇒ jazykové kurzy, samostudium 

• informační technologie ⇒ koučování, kurzy IT, samostudium 
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• neschopnost ve funkci ⇒ přeřazení do práce, kde lze uplatnit jiné

schopnosti 

• obecná neschopnost, hloupost ⇒ zařazení do jednoduché, rutinní práce 

• nesmělost ⇒ koučování (zvyšování sebedůvěry),

motivování (chválení dobrých výsledků), kurz

asertivity 

• arogance, konfliktnost,  ⇒ koučování (osobní pohovor), motivování 

neochota spolupracovat (hrozba postihem), kurz týmové práce 

• lenost (může vyplývat ⇒ motivování (hrozba postihem), zařazení na 

z nevhodného zařazení) práci,která je pro pracovníka zajímavější 

• detailismus, pomalost ⇒ koučování (trasování, dávání termínů, kon-

trolování cílů), kurz řízení času 

• byrokratická orientace ⇒ poukazování na jiné předpisy, koučování

(vedení k flexibilitě), kurz týmové práce 

• autokratická orientace ⇒ kurz vedení lidí, koučování 

• operativnost, nekoncepčnost ⇒ koučování (důraz na priority a na delegová-

ní), kurz strategického řízení, kurz delegování 

• malá autorita vůči podřízeným ⇒ kurz vedení lidí, asertivity, koučování 

• technokratické orientace ⇒ kurzy komunikace, vedení lidí, koučování 

• individualismus,  ⇒ koučování (společné úkoly), kurz týmové 

neochota ke spolupráci práce 

• dezorganizace, chaos ⇒ koučování (vedení k důslednosti), kurzy

řízení času a organizace práce 

• nereálné fantazírování ⇒ koučování (důslednost, důraz na priority) 

• nepřesvědčivost,  ⇒ kurzy komunikace a sebeprezentace, 

nekomunikativnost koučování (zvyšování sebedůvěry) 

• přetížení ⇒ změna pracovní náplně, koučování (organi-

zace práce, delegování), kurzy řízení času

a delegování, kurzy relaxace 

• nedbalost, nespolehlivost,  ⇒ koučování (důslednost, častější kontrola), 

nekázeň motivování (postihy) 

Proti klasickému názoru, který staví na odstraňování chyb pracovníků, je dnes často

prosazováno odlišné pojetí, které se soustře]uje na rozvoj předností pracovníků –

odstraňovat u dospělého člověka chyby je velice obtížné a pravděpodobnost úspěchu

je malá, přitom slabé stránky pracovníka mohou být kompenzovány schopnostmi jiných

členů týmu. 
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KKoouuččoovváánníí
Koučování je patrně nejsilnějším nástrojem rozvoje pracovníků. Jde o rozvoj doved-

ností pracovníka za podpory vedoucího. Je to individuální forma rozvoje pracovníků.

Vedoucí učí novým znalostem a dovednostem za aktivní účasti pracovníka.

Koučování je postaveno na několika principech:

• stanovování přiměřených cílů,

• aktivizace účastníka kladením otázek,

• účinná zpětná vazba.

Místo tradičního ukládání úkolů, kdy vedoucí stanovuje postup a způsob realizace

pouze na základě vlastního uvážení a pak diriguje pracovníka k přesnému plnění svých

instrukcí, dostává rozhodující roli v určení postupu pracovník. 

Stanovení cílů
Vedoucí nezadává cíle direktivně – společně s pracovníkem se snaží určit dílčí cíle

vedoucí k dosažení cíle konečného. Je-li pracovník zaangažován do určení svých cílů,

dá se očekávat, že bude podstatně více motivován k jejich dosažení. Současně on sám

dokáže nejlépe posoudit, nakolik je pro něho cíl dosažitelný či nikoliv.

Právě dosažitelnost cílů je jedním z důležitých momentů koučování. Z teorie motivace

víme, jak důležitý je přiměřený cíl, ani příliš obtížný, ani příliš snadný. V koučování je

třeba zadávat cíle postupně tak, že každý další cíl, každý další úkol je jen o málo

složitější než cíl předchozí. Tak se člověk postupně a bezpečně dostává k překonávání

jednotlivých překážek. Velmi obtížný úkol, zadaný najednou, patrně odradí. Proto je

tento úkol třeba rozdělit na řadu dílčích kroků.

Český ředitel britské firmy pověřil pracovníka zjištěním určitých skutečností v centrále

poblíž Londýna. Bylo známo, že pracovník ovládá základy angličtiny, ale bojí se jazyka

v pracovním styku používat.

„Ale to bych tam musel telefonovat anglicky“, řekl pracovník,

„Samozřejmě“, řekl ředitel,

„A nemohl bys to pro tentokrát vyřídit ty“, zeptal se pracovník,

„Nemohl, je to tvůj úkol. Za půl hodiny mi sdělíš, co jsi zjistil.“

Pracovník požádal kolegu, aby mu nastylizoval dopis, vy6ukal číslo do Anglie a když se

ozval na druhé straně příjemce, stisknul tlačítko faxu a bez čekání dopis s žádostí

o bezprostřední písemnou odpově] odeslal. Za chvíli mohl referovat řediteli, že úkol je

splněn.

„Dokázal ses domluvit?“ zeptal se ředitel.

„Ne, vyřešil jsem to faxem.“

„Příště se zkus alespoň anglicky ohlásit“, navrhl ředitel.
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Při příštím styku s Anglií pracovník vyslechl svůj protějšek na opačné straně, opravdu

se ohlásil anglicky a pak teprve spustil fax. Při další příležitosti pronesl zdvořilostní frázi,

kterou mu kolega připravil. Netrvalo dlouho a naučil se anglicky telefonovat. Šlo o pos-

tupné kroky, osmělování či zdokonalování po malých etapách.

Kladení otázek
Vedoucí se snaží svými otázkami navést pracovníka k optimálnímu způsobu plnění úkolu. 

• Místo toho, aby vedoucí řekl „Nedávejte do té malty tolik vody“, zeptá se pra-

covníka „Kolik vody je na takové množství malty podle vás potřeba?“.

• Místo toho, aby vedoucí řekl „Přitáhněte ten kloub trošku víc“, zeptá se pracov-

níka: „Co myslíte, v jakém úhlu by měl být pro tuto práci kloub přitažený?“.

• Místo toho, aby vedoucí řekl „Musíte počítat s větším prostorem pro technickou
přípravu“, zeptá se pracovníka „Kolik času by bylo optimální ponechat pro tech-
nickou přípravu?“.

• Místo toho, aby vedoucí řekl „Máte příliš vysoké náklady na obslužné činnosti;
je třeba, abyste je snížil“, zeptá se pracovníka „Jaká je optimální míra nákladů
na obslužné činnosti?“.

Tak je pracovník sám vtahován do uvažování o problému. Namísto příkazu

nadřízeného, který by bez přemýšlení musel respektovat, je nucen, aby sám o problé-

mu uvažoval a aby sám nacházel řešení. Taková zkušenost je mnohem cennější, pra-

covník dokáže pochopit smysl toho, proč se práce vykonává určitým způsobem a ne

jinak. Kvalita jeho práce je pak podstatně vyšší než při standardním postupu zapraco-

vání, navíc chápe podstatu, a tudíž dokáže v případě změny podmínek pružně reago-

vat na nové okolnosti. Koučování trvá sice déle než tradiční postup osvojování doved-

ností, na druhé straně však je tento typ učení zajímavější a více motivující.

Zpočátku musí vedoucí promýšlet své otázky předem. S postupem času, když si osvo-

jí dovednost koučování, naučí se správnému dotazování natolik, že dokáže pohotově

reagovat podle momentálních potřeb situace.
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Zpětná vazba
Zpětná vazba je dalším prostředkem koučování pracovníka. V kapitole o hodnocení

jsme napsali, že je důležité být konkrétní, nehodnotit pracovníka, ale jeho práci. Často

se však stává, že vedoucí hodnotí práci příliš obecně a ne konkrétně. Místo aby vysvětlili,

co bylo uděláno dobře a co špatně, podávají jen velice obecnou informaci o celkové

kvalitě výkonu. John Whitmore (???) zakresluje charakter zpětné vazby na dvě osy:

Zpětná vazba při koučování:

Obrázek 6.1. Hodnocení výsledku práce

Tradiční zpětná vazba je podávána v dimenzi kladné-záporné a zůstává obecná. Bylo

by lepší, abychom se snažili podat konkrétní informaci o přednostech a nedostatcích

práce, která byla odvedena. 

Místo „za mnoho to nestálo, je to nějaké nekonkrétní“, nebo „ušlo to“ nebo „bylo to

docela dobré až na nějaké maličkosti“, říkejme raději: „Harmonogram je zpracován

velice dobře a etapy jsou správně načasovány, rovněž tak návaznost prací je důkladně

promyšlena, ale návrh způsobu realizace by mohl být přesnější, přísun materiálu v etapě

dokončování není jasný, zejména pokud jde o instalace a topení, na jednotlivé etapy

bych chtěl ještě dopracovat nasazení pracovníků.“

DDeelleeggoovváánníí
Je důležité, aby se pracovníci rozvíjeli a byli schopni zvládat náročnější úkoly, které by

jinak musel vykonávat vedoucí sám. Od vedoucích se však očekává ještě jeden krok:

odvážné rozhodnutí, že se vzdají činnosti, kterou doposud vykonávali sami, a delegují

ji na některého z pracovníků. Delegování přináší nesporné výhody (Šuleř, 1995):

1. Úspora času je dána tím, že vedoucí se zbaví mnohých činností, které dopo-

sud vykonával sám, a nyní je předá svým podřízeným.
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2. Změna obsahu práce. Díky delegování se vedoucí zbavuje méně důležitých

aktivit, zejména pak prací rutinního charakteru, a vytvoří si prostor pro řešení

koncepčních záležitostí, na které doposud zbývalo málo času (a možná také

pro sebe). S narůstajícím stupněm řízení by měl stoupat podíl práce vedoucí

a klesat množství práce výkonné.

3. Rozvoj kompetencí pracovníků je přínosem jak pro vedoucího, tak pro

podřízené. Každý pracovník, který dostává náročnější úkol, se na tomto úkolu

učí novým, složitějším věcem. Postupným delegováním náročnějších

a náročnějších úkolů se rozvíjejí kompetence pracovníka.

4. Testování pracovníků. Delegování prověřuje způsobilost pracovníka pro

povýšení do odpovědnější funkce. Delegováním náročnějšího a odpovědnějšího

úkolu se přesně zjistí, zda je pracovník pro vyšší funkci vhodný či nikoliv.

5. Motivování pracovníků. Zadávání obtížnějších úkolů a jejich zvládnutí

uspokojuje potřeby uznání a seberealizace pracovníků. Usilují o lepší výsledky

aby ukázali, že zvládnou více než doposud a že mají perspektivu pro další

postup.

Mnozí vedoucí si to však neuvědomují dostatečně a podléhají řadě bariér delegování

(Šuleř, 1995):

1. Pocit nenahraditelnosti.Vedoucí se domnívá, že jen on sám dokáže věc

udělat pořádně. Nejde však o rozhodování mezi kvalitou práce manažera a kva-

litou práce podřízeného, ale o přínos práce manažera, který by měl raději dělat

důležité úkoly než úkoly podružné.

2. NechuF opustit něco, co dobře umíme. Pro člověka bývá často bolestivé

dovolit někomu, aby vykonával činnosti, které on sám dobře umí. Má-li být

výsledek na stejně vysoké úrovni, jakou měl on sám, je to takřka nemožné.

Delegování znamená připravenost akceptovat:

• možnost, že úkol bude splněn za delší dobu,

• možnost, že výsledek bude horší kvality,

• vyšší riziko selhání a možnost vzniku nežádoucích vedlejších účinků,

• ztrátu příležitosti udržovat úroveň vlastních dovedností.

3. Nedůvěra ve schopnosti pracovníků. Manažeři se často vyhýbají delegová-

ní, protože nemají důvěru ve své podřízené, přisuzují jim nedostatek zkušeností

nebo schopností pro dokončení uložené práce. Chyba však bývá v manažerech

samotných: bu]to přijali nekompetentní lidi, nebo zanedbali svou důležitou

povinnost – rozvíjet potenciál podřízených.

4. Obava z neoblíbenosti. Snaha delegovat nemusí být vždy u pracovníků při-

jímána s nadšením. Může převládnout pocit, že jsou vedoucím „využíváni“,

může se projevit strach, že případný neúspěch se odrazí na jejich budoucnosti.

Většině manažerů záleží na tom, jak jsou vnímáni svými podřízenými, a proto

raději riskují nezvládnutí úkolu, než aby „obtěžovali“ své podřízené. Přitom
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však manažeři, kteří umějí delegovat, jsou hodnoceni svými podřízenými pod-

statně lépe.

5. Další bariéry. Obtížnost definování úkolu a představa času stráveného vysvět-

lováním vyvolává u vedoucího nechu6 složitý úkol delegovat. Tím se však

odsuzuje k opakovanému vykonávání úkolu v budoucnosti.

• Některé úkoly dávají vedoucímu pocit osobního významu a důležitosti.

Přesunutí takových úkolů na jiné pracovníky může být přijímáno neochotně.

• Nadměrné delegování může ohrozit zdroje nebo výsledky práce. I při dele-

gování je vhodné znát míru.

• Vyšší nadřízený může s nelibostí hledět na delegování jako na zbavování se

povinností a odbývání uložené práce.

Má-li delegování proběhnout úspěšně, mělo by se řídit následujícím postupem:

1. Správný výběr úkolů pro delegování. Pro delegování jsou vhodné úkoly rutin-

ního charakteru, úkoly opakované, úkoly operativní, úkoly, na kterých se pra-

covníci mohou rozvíjet. Naopak nebudeme delegovat jednorázové úkoly, kde

by čas vysvětlování mohl být delší než doba skutečného plnění, úkoly strate-

gického charakteru, které jsou součástí koncepční práce vedoucího, ani úkoly

důvěrné povahy, do kterých by neměli být pracovníci zasvěcováni.

2. Výběr vhodného pracovníka. Je třeba zvážit řadu okolností, než ze svých pra-

covníků zvolíme toho pravého, na kterého bude úkol delegován. Při volbě 

pracovníka přihlížíme k následujícím kritériím:

• funkce, hledáme pracovníka, k jehož funkční náplni se delegovaná agenda

nejvíce blíží,

• vytížení, vybereme takového pracovníka, který má určitou časovou rezervu,

• schopnosti a zkušenosti, volíme pracovníka, u kterého je jistá záruka, že

úkol může zvládnout a že má pro tento typ činnosti předpoklady,

• seberealizace, zaměříme se na člověka, který by mohl být více motivován

a který by měl dostat větší prostor k osobnímu rozvoji,

• kariéra, budeme testovat pracovníka, u kterého předpokládáme postup do

vyšší funkce a jehož schopnosti pro náročnější práci si tímto způsobem

můžeme vyzkoušet.

3. Příprava delegování. Vedoucí by se měl před vysvětlením delegovaného úkolu

náležitě připravit, což znamená, že sám sobě musí celou agendu natolik vyjas-

nit, aby byl schopen podat srozumitelné vysvětlení pracovníkovi. Vedoucí

může dělat záležitost mnoho let, jemu samotnému věc připadá jasná. Musí se

však vžít do chápání pracovníka a najít v agendě takový řád, který je na první

pohled srozumitelný druhému člověku. Měl by si také přichystat odpově] na

všechny body, které bude obsahovat vysvětlení úkolu.
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4. Vysvětlení úkolu. Jsme-li náležitě připraveni, měli bychom projednat delegování

úkolů přímo s pracovníkem. Delegování úkolů by se mělo držet následujících

zásad (Šuleř, 1995):

• Pracovníkovi je třeba naprosto jasně vysvětlit, co se od něho očekává,

protože takový úkol dosud nedělal. Vyplatí se projít úkol s pracovníkem

vícekrát, aby vše bylo správně pochopeno.

• Pracovníkovi vysvětlíme smysl úkolu a důvody, proč má být úkol splněn.

Jinak se může z nadměrné iniciativy dopustit chyb.

• S pracovníkem prodiskutujeme očekávanou úroveň výsledku. Jde jen o záz-

nam několik údajů tužkou na papír nebo o kompletní zprávu v náležité

úpravě včetně zdůvodnění?

• Poskytneme pracovníkovi všechny potřebné informace včetně informací

o lidech, se kterými bude spolupracovat. To, co je samozřejmé pro nás,

nemusí být jasné ostatním.

• Pracovník musí dostat takový stupeň pravomoci, jaký je nezbytný pro splně-

ní delegovaného úkolu a musí správně pochopit hranice své odpovědnosti.

• Je dobré delegovat celou práci. To ukáže pracovníkovi smysl delegovaného

úkolu a dá mu to jasnější cíl.

5. Průběžná kontrola a podpora delegování. Projednáním s pracovníkem delego-

vání úkolu nekončí. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou věc, je třeba pra-

covníka zpočátku důsledněji sledovat a snažit se mu v krizových momentech

pomáhat, a6 už se jedná o podporu odbornou nebo psychologickou v případě

neúspěchů.

Po určité době se pracovník do úkolu natolik zapracuje, že už častá kontrola ani pod-

pora ze strany vedoucího nebude nutná. Vedoucímu se uvolní prostor pro jiné úkoly,

zejména pro otázky strategického charakteru. To je hlavní poslání práce manažera.

Otázky k zamyšlení:
1) Jakých prostředků osobního rozvoje použijeme pro pracovníka, který

• je schopný, ale nemá dostatek odvahy k přejímání náročnějších úkolů,

• všechno dělá sám a neumí delegovat,

• nedokáže ostatním vysvětlit, co vlastně potřebuje,

• usíná v pracovní době,

• hledá neustále chyby na práci ostatních. 

2) Lidé, kteří zamlada ve škole absolvovali kurz cizího jazyka, naučili se gramatiku

i slovíčka, bývají překvapeni, že se v reálné situaci nedokáží domluvit. V čem

může být chyba?
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3) Jakými otázky lze koučovat pracovníka, který se učí obchodní prezentaci

výrobku?

4) Vedoucí pracovníci se brání delegování následujícími výmluvami. Jak byste jim

odpověděli?

a) „Vysvětlit někomu, co je potřeba udělat, trvá ještě déle, než kdybych si to

udělal sám. Má to smysl?“

b) „Kdybych někomu delegoval své úkoly, za chvíli za mnou přijde a bude

vyžadovat vyšší třídu, protože dělá náročnější práci. Na to nemáme mzdové

prostředky.“

c) „Nedeleguji, protože práci zvládnu sám. Jsem rád pod tlakem. V takové

situaci se mi pracuje nejlépe.“

d) „Pokud začnu delegovat, nezbude nic, co bych dělal sám a mohu si hledat

nové místo.“

e) „Nechci, aby pracovníci měli příliš velkou pravomoc. Pak jsou nepostra-

datelní“.

f) „Rád bych delegoval, ale nikdo z této sestavy na obtížnější úkoly nemá.“

5) Někdy se delegování nedaří. Jak by měl vedoucí postupovat v následujících pří-

padech?

a) Pracovníci odmítají práci s tvrzením, že ji neumí.

b) Pracovník říká, že má příliš mnoho práce.

c) Pracovníci chodí s delegovanými úkoly zpět a žádají o radu a pomoc.

d) Pomalý postup pracovníka ohrožuje úspěšný výsledek práce.

Případová studie:

VEDOUCÍ PROJEKCE

Vedoucí projekce ve velké stavební firmě, Ing. Jaroslav Bárta je vynikající odborník,
kterého si váží všichni technici ve firmě, stejně jako partneři firmy, a má dokonce
mezinárodní prestiž. Jeho projekty jsou perfektně domyšlené do detailů, sledují
současné trendy, udivují nápaditostí a současně jednoduchostí řešení. Projekty byly
oceněny i na mezinárodním poli. Ing. Bárta však musí odvádět těmto úspěchům jis-
tou daň. Začíná pracovat brzy ráno a pracuje do sedmi nebo osmi hodin večer.
Doma se věnuje studiu odborné literatury a zejména zahraničních časopisů, nebo se
snaží promyslet si některé práce na další den. V sobotu většinou rovněž pracuje,
v neděli studuje. Oddych si nechává na neděli večer. Není divu, že se rozvedl – rod-
ina ho asi příliš neužila. Dokázal se s tím vyrovnat – nejdůležitější hodnotou v životě
je pro něho jeho povolání a zájem firmy. Je třeba říci, že firma dokáže toto mimořád-
né úsilí také mimořádně ocenit. To však je pro Bártu věc druhořadá.
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Problémy však Ing. Bárta cítí i v práci. Uvědomuje si, že nemůže zvládnout všechno,
co by chtěl. Škoda, že se nemůže opřít o své podřízené. Většina z nich jsou příliš mladí
lidé, vysokoškoláci s krátkou praxí, kterým nechybí zájem ani elán, ale nejsou schop-
ni zvládnout tak náročné zakázky. Jeden z nich, Ing. David Zajíc, je velmi ambi-
ciózní a hodně se snaží, ale odborník pozná, že na takové úkoly jako dělá Ing. Bárta,
dosud Zajíc nedorostl. Čím vším by musel projít, aby se dostal tam, kde je Bárta dnes!
Snad by se také dalo uvažovat o Ing. Borešovi. Je to člověk chytrý, schopný, flexibil-
ní, ale zbrklý a líný. Více se zajímá o sport a společnost než o svou práci. A to je ten
nejlepší. Se staršími pracovníky nad 40 let jsou jiné problémy. Mají bohaté zkušenos-
ti, jistě by dokázali mnohem víc, než teE dělají, ale příliš si zvykli na dosavadní
pohodlný život. Nechce se jim pracovat víc než osm hodin denně a nesnaží se inovo-
vat své znalosti. Pracují sice s počítačem, ale naučili se jen to, co je nutné. Když se
Ing. Bárta snažil předat náročnější úkol nejlepší z nich, Ing. Kohnové, řekla mu, že
takovou věc nikdy nedělala a že už se to na stará kolena učit nemíní. Další zkušený
pracovník, neprůbojný Ing. Horák, si netroufl přímo odmítnout a chodil pak neustále
za vedoucím vyptávat se na každou drobnost. Ing. Bárta zjistil, že s takovou by se
nikam nedostal, úkol dokončil místo Ing. Horáka a napříště si zase náročnější věci
řešil sám.

Ing. Bárta se obává, že s rozvojem projekce bude náročnějších úkolů přibývat
a tradičních úkolů, které by mohli dělat podřízení, bude čím dál méně. Potřeboval by
schopné lidi, kteří dokáží alespoň z větší části to co on. Kde je vzít? Ze školy přicháze-
jí nezkušení absolventi, zkušení projektanti už nemají zájem se rozvíjet.

Otázky k případové studii:
1) Jak asi vypadalo rozdělení činností v pracovní době Ing. Bárty a jak by vypadat

mělo?

2) Kterou činnost Ing. Bárta nejvíce zanedbal?

3) Myslíte si, že by se mohl o některé pracovníky opřít? O které? Jak by k nim

měl přistoupit?

Shrnutí
EEffeekkttiivvnnoosstt  pprrááccee  mmaannaažžeerrůů  ssee  mmůůžžee  zznnaaččnněě  zzvvýýššiitt,,  bbuuddoouu--llii  vvěěnnoovvaatt  vvěěttššíí  ppoozzoorrnnoosstt
rroozzvvoojjii  zzkkuuššeennoossttíí,,  zznnaalloossttíí  aa  ddoovveeddnnoossttíí  pprraaccoovvnnííkkůů,,  vvěěnnoovvaatt  ssee  jjeejjiicchh  kkoouuččoovváánníí,,  ddeellee--
ggoovváánníí  úúkkoollůů  aa  vvyyttvvoořřeenníí  ččaassuu  pprroo  řřeeššeenníí  ssttrraatteeggiicckkýýcchh  úúkkoollůů..

VVeeddoouuccíí  mmaajjíí  kk ddiissppoozziiccii  řřaadduu  nnáássttrroojjůů  pprroo  rroozzvvoojj  pprraaccoovvnnííkkůů  ––  vvzzdděělláávváánníí
aa sseebbeevvzzdděělláávváánníí  ((kktteerréé  sslloouužžíí  zzeejjmméénnaa  kk rroozzvvoojjii  zznnaalloossttíí,,  aallee  jjaakkoo  pprraakkttiicckkýý  vvýýccvviikk  ttééžž
kk rroozzvvoojjii  ddoovveeddnnoossttíí)),,  mmoottiivvoovváánníí  pprraaccoovvnnííkkůů  ((kkee  zzvvýýššeenníí  vvýýkkoonnnnoossttii,,  ppoottllaaččeenníí  lleennoossttii
nneebboo  nneezzooddppoovvěěddnnoossttii)),,  kkoouuččoovváánníí  ((jjaakkoožžttoo  iinnddiivviidduuáállnníí  uuččeenníí  pprraaccoovvnnííkkaa  jjiinnoouu
oossoobboouu,,  jjíímmžž  llzzee  oovvlliivvnniitt  úúrroovveeňň  ddoovveeddnnoossttíí  ii  nněěkktteerréé  ppoovvaahhoovvéé  rryyssyy))  aa  ttaakkttééžž  zzmměěnnyy
pprraaccoovvnníí  nnááppllnněě  aa  zzmměěnnyy  ffuunnkkccee  ((kktteerréé  jjssoouu  ppřřeeddppookkllaaddeemm  ppřřiizzppůůssoobbeenníí  pprrááccee  ppootteenn--
cciiáálluu  pprraaccoovvnnííkkaa))..

KAPITOLA 6: Osobní rozvoj, koučování a delegování

79



PPaattrrnněě  nneejjppůůssoobbiivvěějjššíímm  nnáássttrroojjeemm  rroozzvvoojjee  pprraaccoovvnnííkkůů  jjee  kkoouuččoovváánníí..  JJee  ppoossttaavveennoo  nnaa
ttřřeecchh  zzáássaaddáácchh  11))  ssppoolleeččnnéé  vvyyttýýččeenníí  ccííllůů  vveeddoouuccíímm  aa  pprraaccoovvnnííkkeemm  ttaakk,,  aabbyy  kkaažžddýý  ddaallššíí
ccííll  bbyyll  jjeenn  oo  nněěccoo  nnáárrooččnněějjššíí  nneežž  ccííll  ppřřeeddcchhoozzíí,,  22))  kkllaaddeenníí  vvhhooddnnýýcchh  oottáázzeekk,,  kktteerréé  nnuuttíí
pprraaccoovvnnííkkaa  vvííccee  ssee  zzaappoojjiitt  ddoo  uuvvaažžoovváánníí  oo  ččiinnnnoossttii  nneežž  kkllaassiicckkéé  ppřřiikkaazzoovváánníí,,  33))  zzppěěttnnáá
vvaazzbbaa,,  kktteerráá  jjee  zzaamměěřřeennaa  ssppííššee  nnaa  kkoonnkkrrééttnníí  pprroojjeevvyy  pprraaccoovvnnííkkaa  bběěhheemm  ččiinnnnoossttii  nneežž  nnaa
cceellkkoovvéé  oobbeeccnnéé  hhooddnnoocceenníí  jjeehhoo  vvýýkkoonnuu..

DDeelleeggoovváánníímm  ssii  vveeddoouuccíí  vvyyttvváářříí  ččaassoovvýý  pprroossttoorr  pprroo  ddůůlleežžiittéé  aa  kkoonncceeppččnníí  úúkkoollyy,,  ssoouuččaass--
nněě  vvššaakk  jjddee  oo  ppřříílleežžiittoosstt  kk rroozzvvoojjii  pprraaccoovvnnííkkůů..  JJee  vveellmmii  ddůůlleežžiittéé  ppřřeekkoonnaatt  řřaadduu  oossoobbnníícchh
bbaarriiéérr  ((ppoocciitt  nneennaahhrraaddiitteellnnoossttii,,  nneecchhuuLL  vvzzddáávvaatt  ssee  oobbllííbbeennéé  pprrááccee,,  nneeddůůvvěěrraa  vvee  sscchhoopp--
nnoossttii  pprraaccoovvnnííkkůů,,  oobbaavvaa  zz nneeoobbllííbbeennoossttii  aattdd..)),,  aallee  ttaakkéé  zzvvoolliitt  sspprráávvnnýý  ppoossttuupp  ddeelleeggoo--
vváánníí  ((pprroommyyššlleennýý  vvýýbběěrr  úúkkoollůů,,  vvoollbbaa  vvhhooddnnééhhoo  pprraaccoovvnnííkkaa,,  ddůůkkllaaddnnáá  ppřříípprraavvaa  vvllaasstt--
nnííhhoo  ddeelleeggoovváánníí,,  jjaassnnéé  aa  úúppllnnéé  vvyyssvvěěttlleenníí  úúkkoolluu,,  pprrůůbběěžžnnáá  kkoonnttrroollaa  aa  ppooddppoorraa  ddeellee--
ggoovváánníí))..  PPoo  uurrččiittéé  ddoobběě  ssee  vveeddoouuccíí  mmůůžžee  oodd  ooppeerraattiivvnnííhhoo  úúkkoolluu  oopprroossttiitt  ((kkoonnttrroolluu  ssii  vvššaakk
ppoonneecchháávváá))  aa  vvyyttvvoořřiitt  ssii  ttaakk  ččaass  pprroo  řřeeššeenníí  ssttrraatteeggiicckkýýcchh  úúkkoollůů..
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OODDPPOOVVĚĚDDII  NNAA  OOTTÁÁZZKKYY
Otázky uvedené v knize nelze chápat jako test, který by zkoušel správné nebo chybné

pochopení učiva. Čtenář jistě pochopil, že zde nejde ani tak o učivo, ale spíše o text,

který má vést k přemýšlení o lidech, o vedení lidí, o řízení. Také otázky jsou spíše

výzvou k zamyšlení nad některými skutečnostmi, se kterými se lze setkat v praktickém

životě na pracovišti. Má-li autor odlišný názor, neznamená to, že názor čtenáře je špat-

ný; jsou to dva odlišné pohledy a zde uvedená řešení otázek nejsou ničím víc než mate-

riálem ke konfrontaci dvou různých oprávněných hledisek. U každé odpovědi tedy

platí: samozřejmě, že to může být i jinak.

1. Filozofie vedení lidí
1. Při zvýšení aktivity jednotlivců zjistí normovači, že skupina by mohla podávat

podstatně vyšší pracovní výkon a zpevní normy. To jistě není zájmem skupiny

a podle teorie lidských vztahů je vliv skupiny na jednotlivce tak silný, že se

jednotlivec podvolí.

2. Příčinou nižší pracovní kázně je podle teorie „X“ přirozenost člověka, podle

teorie „Y“ nesprávné řízení ze strany firem a manažerů.

3. Není snadné charakterizovat české řízení obecně:

• zaměstnání je u nás dnes krátkodobé nebo dlouhodobé – „A“ a „Z“

• rozhodování je většinou individuální – „A“

• odpovědnost bývá individuální – „A“

• povyšování bývá jak pomalé, tak rychlé – záleží na firmě – „A“, „J“ i „Z“

• kontrola je zejména vnější – „A“

• kariéra je obvykle specifická – „A“

• pracovník bývá chápán spíše jako člověk – „Z“

ale samozřejmě jsou značné rozdíly mezi organizacemi.

Případová studie: Kontrola docházky
1. Zavedením nového kontrolního zařízení se možná zlepší docházka do práce,

nikoliv však pracovní morálka.

2. Největší problém firmy bude patrně v práci manažerů a mistrů, kteří mají zřej-
mě malý přehled o přítomnosti svých podřízených.

3. Ředitel vychází z teorie „Y“ nebo „J“. Očekává, že pracovník, který je přítomen
na pracovišti, nebude mít jiný zájem, než aby pracoval. Vychází však také
z teorie „X“ nebo „A“, když cítí potřebu kontrolovat přítomnost lidí na pracovišti
pomocí kontrolního zařízení.
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2. Styl vedení
1. Společné rysy: odpovědnost, dovednost vedení lidí, komunikační dovednosti

Vedoucí informační soustavy: systémové myšlení, schopnost analýzy, důslednost

Vedoucí výrobního střediska: pružnost, organizační dovednosti, dovednost

přesvědčování

2. Osobnost manažera může být natolik silná, že není ovlivněna působením

kurzu, v dané situaci a při dané kvalitě lidí může být použitelný pouze původ-

ní styl vedení; rovněž tak ostatní si zvykli reagovat na vedoucího určitým způ-

sobem a on to těžko překonává.

3. Týmový styl vedení je motivující, v optimální situaci směřuje k vyššímu

výkonu. V krizové situaci však demokratické rozhodování zabere příliš mnoho

času; dále pak málo vyspělí podřízení nejsou schopni přizpůsobit se příliš

demokratickému způsobu vedení.

4. Kompromisy, kolísání mezi autoritativním a „zahrádkářským“ stylem vedou

k hledání určité jistoty – tu poskytují normy a předpisy.

5. Vhodný styl vedení:

• pro skautský oddíl – podle vyspělosti skautů od koučování až po delegování

• pro jednotku rychlého nasazení – autorita/poslušnost, plantážník

• pro trenéra hokejistů – koučování

• pro generálního ředitele průmyslové firmy – delegování

• pro instruktora učňů – od přikazování po koučování podle vyspělosti učňů

• pro vedoucího skupiny archeologů – od podporování po delegování

6. Jednotlivé projevy vyjadřují po sobě následující prvky transformačního řízení:

• stimulace myšlení

• citové povzbuzení

• osobní úcta

• charisma

Případová studie: Přetížený generální ředitel
1. Autoritativní způsob řízení není vhodný, v podstatě konzervuje stávající

neúnosnou situaci.

2. Ředitel by měl pomáhat jen v obtížných záležitostech, jednodušší věci by měl
ponechat na podřízených.

3. Jsou uspokojeny potřeby fyziologické, bezpečí (dotazy na generálního ředitele
poskytují pracovníkům alibi), sounáležitosti (podřízení dělají to, co chce ředitel
a on se pak na ně nezlobí). Nemůže však být uspokojena jejich potřeba uznání
a potřeba sebeaktualizace.

4. Ředitel používá pouze postihu – řízení výjimkou.

Jak řídit a vést lidi
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5. Ředitel má dostatečnou autoritu a charisma, může používat všech prvků trans-
formačního řízení.

6. Starší pracovník by mohl být více používán pro řešení operativních záležitostí
a ředitel by si tak vytvořil čas pro zpracování strategie. Pak by měl tuto strategii
komunikovat. Měl by se věnovat rozvoji svých podřízených a učit je ze svých
vlastních zkušeností.

3. Dávání úkolů
1. Správná formulace úkolů:

a) NE, „snažte se“, znamená, že se pracovníci mají snažit, nikoliv, že mají úkol

splnit,

b) NE, „trochu“ neříká, co se má s materiály udělat,

c) NE, výraz „brzy“ může být chápán mnohoznačně,

d) ANO, 

e) NE, není specifikováno, co by se mělo se zakázkami dělat,

f) NE, nemůžeme dopředu vědět, co všechno způsobí zpoždění.

2. V tak krátkém termínu nelze uskutečnit opravdové úpravy prodejen. Úkol je

však tak nejasně specifikován, že lze očekávat nějaké formální řešení

(nástěnky, květináče).

3. Úkoly nemotivují z těchto důvodů:

a) Úkol zřejmě zadává člověk méně kvalifikovaný člověku kvalifikovanému

a prosazuje svůj názor formální autoritou.

b) Pro vysokoškoláka jde o práci příliš snadnou na to, aby se cítil motivován.

c) Odpracované dny nejsou dobrým měřítkem výkonu tam, kde lze použít

finančního objemu zakázek.

4. Narušení komunikace vzniká na úrovni:

a) kódu,

b) přenosu,

c) významu.

5. Jednotlivým nedorozuměním lze předcházet:

a) zpětnou vazbou – otázkou Francouze, jak Čech sdělení porozuměl, nebo

také požadavkem Čecha, aby Francouz záležitost vysvětlil ještě jednou,

b) samozřejmým administrativním opatřením, které bývá tak často opomíjeno –

uvedením počtu stran faxu na první straně, následným telefonickým

ověřením, zda fax byl v pořádku přijat,

c) zdůrazněním priorit jednotlivých úkolů sekretářce.

Odpovědi na otázky
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4. Motivování 
1. Mzda může částečně uspokojovat fyziologické potřeby – umožňuje přísun

jídla, pití, tepla atd. Mzda poslouží i k uspokojení jistoty a bezpečí – peníze

dávají zajištění do budoucna, perspektivu finančního zabezpečení po nějakou

dobu i při ztrátě zaměstnání. Výší odměny vyjadřuje zaměstnavatel nebo

vedoucí jistou formu uznání za práci. Peníze se také stávají pro mnohé lidi

prostředkem pro pěstování finančně náročných koníčků, což je způsob sebere-
alizace. Snad s výjimkou potřeby sounáležitosti slouží mzda prakticky

k uspokojení všech úrovní potřeb.

2. Pracovníkům může jít natolik o uznání ostatních, že jsou ochotni riskovat své

zdraví jen proto, aby se stali „hrdiny“. Zanedbávají bezpečnostní předpisy, aby

ukázali, jací jsou chlapíci – uznání má pak přednost před potřebami fyziologic-

kými a potřebou bezpečí. Jindy je potřeba uznání důležitější než sounáležitost

– v bezohledné cestě za kariérou může člověk přetrhat veškeré přátelské

vztahy z předchozího pracoviště či vztahy rodinné.

3. Jde o skutečnou událost a reálné příčiny můžeme pouze hádat. Pracovníci

tvrdí, že lepší výsledek je způsoben klidem na pracovišti, kde nikdo o víkendu

nezavazí, nadřízený se domnívá, že příčinou je zavřená kantýna a tím i lepší

využití pracovní doby v průběhu víkendu. Vliv může mít i snaha dokázat, že

vzhledem k vyšší výkonnosti je potřeba víkendových směn, které jsou lépe

placeny. Víkendová expektance bude patrně stejná, protože při stejném úsilí je

dosahováno stejných výkonů (pokud nepřipustíme argument, že na pracovišti

je volněji a práce je pak efektivnější). Silněji působí o víkendu především

finanční odměna, která je vyšší. Při zavedení úkolové mzdy by se úsilí jistě

zvýšilo.

4. Poměrový systém odměňování vyžaduje důkladné normování, stanovení stan-

dardů pro různé druhy prací. Taková práce, která je proměnlivá a probíhá

v odlišných podmínkách, se normuje velice těžko. Úkolová mzda ovlivňuje

zejména množství práce, méně pak kvalitu práce, na kterou dokonce může mít

negativní dopad.

Případová studie: Nezájem o novou práci
1. Pozitivními stránkami jsou: vyšší jistota zaměstnání do budoucna, zvýšení

mzdy, odstranění fyzické námahy, vyšší prestiž a výjezd do zahraničí (spojený
taktéž se slušnými dietami).

2. Negativně působí zejména strach z nezvládnutí nové technologie, obava
z neznámého (zahraniční prostředí, odlišná práce), velice nekonkrétní
vyjádření mzdového zvýšení, negativní tlaky kolektivu, který může účast
v kurzu považovat za kariérismus nebo vyvyšování, vliv neformálních autorit,
které se bojí o ztrátu dosavadní odborné prestiže, a vzdálení z bydliště na
znatelnou dobu.

3. Vedení by mělo lépe informovat, jasně vysvětlit, v čem bude nová práce spočí-
vat, a vyčíslit očekávané zvýšení mzdy. Nejnázornějším prostředkem ke zvýšení
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informovanosti pracovníků může být exkurze na pracovišti, kde již je nová tech-
nologie zaběhnuta, ale také videofilmy atd. Bylo by vhodné soustředit se zejmé-
na na práci s neformálními vůdci – ti už ovlivní ostatní. Mohli by to být právě
oni, kdo se s novou technologií seznámí jako první, a tím si zase podrží svou
profesionální prestiž.

5. Hodnocení pracovního výkonu
1. Pro hodnocení jednotlivých pracovních míst lze stanovit tato kritéria:

• vedoucí pobočky cestovní kanceláře: ukazatele (obrat, zisk, počet pro-

daných zájezdů), úkoly (uskutečnění nových projektů), osobní kvality

(odbornost, organizační schopnosti, komunikační dovednosti), 

• řidič kamionové přepravy: ukazatele (počet naježděných km, objem

přepravy, počet nehod), úkoly (zvládnutí určité cesty), osobní kvality

(spolehlivost, psychická odolnost, pohotovost),

• středoškolský učitel: ukazatele (počet studentů úspěšných u maturit,

výběrového řízení na vysokou školu), osobní kvality (odbornost, pedago-

gické dovednosti),

• ředitel cementárny: ukazatele (obrat, zisk, produktivita), úkoly (splnění

určité zakázky), osobní kvality (odbornost, organizace práce, rozvoj

podřízených).

2. Vedoucí a pracovník by se měli připravit na hodnotící rozhovor, aby:

• vedoucí mohl ukázat pracovníkovi na konkrétních případech jeho přednosti

a nedostatky a doložit je fakty,

• vedoucí i pracovník zrekapitulovali události z celého hodnoceného období,

• pracovník dokázal připomenout všechny důležité okolnosti, které ovlivnily

jeho výkon (zejména negativně), a na žádnou nezapomněl. 

3. Při 4 členech skupiny je třeba učinit 6 párových srovnání, při 6 členech 15

srovnání a při 12 členech 66 srovnání podle vzorce N  (N - 1).

4. Hodnocení činností prodavače z hlediska měsíčního obratu na škále -7 až +7

může vypadat například takto:

+2 – po zakoupení zboží uvede ještě další kvality zboží,

-5 – čeká, až se na něho zákazník sám obrátí,

+7 – nabízí hlavně nejdražší zboží,

+2 – děkuje zákazníkům za nákup,

-7 – vyzývá zákazníky, aby si pospíšili, protože se zavírá,

-6 – zabývá se různými aktivitami (čtení novin),

+5 – pochvaluje si, jak zboží zákaznicím sluší.
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5. O preferenci kritéria rozhoduje zejména filozofie firmy (orientace na krátko-

dobý zisk nebo na dlouhodobé udržení zákazníků) i postoje prodavače.

Z hlediska spokojenosti zákazníků by jednotlivé položky mohly mít odlišný

význam:

+6 – po zakoupení zboží uvede ještě další kvality zboží,

-5 – čeká, až se na něho zákazník sám obrátí,

-3 – nabízí hlavně nejdražší zboží,

+7 – děkuje zákazníkům za nákup,

-7 – vyzývá zákazníky, aby si pospíšili, protože se zavírá,

-6 – zabývá se různými aktivitami (čtení novin),

+5 – pochvaluje si, jak zboží zákaznicím sluší.

Případová studie: Hodnocení pracovního výkonu
1) Chyby, kterých se dopustil Ing. Prokop při hodnocení:

• chybí příprava hodnoceného i hodnotitele,

• hodnocení je spojováno s finančním odměňováním, což patrně znehodnotí
veškeré ostatní aspekty hodnotícího pohovoru (to není chyba Ing. Prokopa,
ale chyba systému),

• hodnotitel nepřipravil vhodný prostor a připouští rušení telefony,

• zahájení pohovoru je negativní,

• kritika je nekonkrétní a osobní („... ty jsi takový nezodpovědný...“),

• hodnotitel nemá dostatečný přehled o činnosti hodnoceného a o pracovišti
vůbec,

• chybí závěr – opatření, která by z pohovoru měla vyplynout,

• hodnotitel připouští diskusi o další osobě, dokonce ji sám vyvolává (Horvát),

• hodnotitel vnáší sociální aspekty („...manželka je na mateřské a musíš živit
tři děcka a ještě splácet barák...“), 

• hodnotí se jen posledních několik dnů,

• vzhledem k nepřipravenosti hodnotitele si pracovník může dovolit manipu-
laci s ním a z negativního začátku jej usměrní k pozitivnímu závěru
a mzdovému zvýhodnění. 
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6. Osobní rozvoj, koučování a delegování
1) Pracovníky lze rozvíjet následujícím způsobem:

• schopného, kterému chybí odvaha, je třeba více povzbuzovat, chválit před

ostatními a zdůrazňovat dobré výsledky jeho práce,

• pracovník, který všechno dělá sám a neumí delegovat, by měl být koučován

k soustředění na priority a naučen delegování,

• ten, kdo neumí vysvětlovat, potřebuje výcvik v efektivní komunikaci

a sebeprezentaci,

• usínání v pracovní době lze řešit nátlakem na uspořádání soukromého

života a hrozbou postihu, nejedná-li se o nemoc,

• perfekcionistovi, který vidí na ostatních jen chyby, by pomohl výcvik

v sebekritice a v týmové práci. 

2) Tradiční školní výuka se soustředila na mechanické učení pamětních znalostí,

nikoliv na rozvoj a procvičování jazykových dovedností, jimiž jsou porozumění,

mluvení, čtení a psaní. Účinnější formou osvojování jazyka je výcvik.

3) Vhodnými otázkami jsou např.: „Jací jsou naši potenciální zákazníci?“, „Jaké

jsou jejich potřeby?“, „Co zajímá zákazníky na tomto výrobku nejvíc?“, „Co by

rádi slyšeli?“, „Čím se lišíme od našich konkurentů?“.

4) Vedoucí pracovníci se brání delegování následujícími výmluvami. Jak byste jim

odpověděli?

a) „Ano, protože ztracený čas se mnohokrát vrátí při opakování této činnosti.“

b) „Vy jako vedoucí máte vyšší plat než dotyčný pracovník, a tudíž je tato

práce z hlediska útvaru nákladnější. Vykonává-li pracovník náročnější práci,

je třeba uvažovat se zvýšením jeho mzdy, až budou mzdové prostředky

dostupné.“

c) „Tento názor je nebezpečný, protože přetížení může vést k ohrožení

zdraví“.

d) „Je možné soustředit se na důležité koncepční úkoly“.

e) „Vedoucí si musí ponechat kontrolu nad agendou“..

f) “Je potřeba nejdříve schopnosti pracovníků vyzkoušet. Nemají-li potřebné

schopnosti, bude nutno uvažovat o jejich výměně“.

5) Někdy se delegování nedaří. Jak by měl vedoucí postupovat v následujících

případech?

a) Pracovníky je třeba zapracovávat postupně a koučovat je.

b) Je třeba zjistit, zda je to pravda, a v takovém případě se zaměřit na jiného

pracovníka. V opačném případě je nutno pomoci pracovníkovi s organi-

zováním jeho času.
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c) Vysvětlíme pracovníkům, že chtějí-li setrvat ve svých funkcích, musejí jisté

úkoly zvládat samostatně. Náročnost úkolů je nutno zvyšovat postupně.

d) Je třeba zjistit, zda jde o člověka pomalého svým založením a v tomto pří-

padě uvažovat s delegováním úkolu jinému pracovníkovi. Pokud jde

o nedostatek řízení času, lze pracovníka koučovat nebo vycvičit, jde-li

o malý zájem, pomůže jedině hrozba postihem.

Otázky k případové studii: VEDOUCÍ PROJEKCE
1) Ing. Bárta věnoval většinu svého času operativní činnosti (snad 70%), menší

část pak řízení útvaru (snad 30%). Rozdělení jeho času by mohlo být obrácené.

2) Ing. Bárta nejvíce zanedbal rozvoj svých pracovníků, koučování a delegování.

3) Většina pracovníků má určitý potenciál, o který se lze opřít. Tak Zajíc je
vzdělaný a dostatečně motivovaný, potřebuje však získat více zkušeností. Bárta
by ho mohl vtahovat do řešení některých úkolů, nechat ho zpracovávat části
těchto úkolů a postupně zadávat náročnější práce. Boreš, který není dostatečně
motivovaný, potřebuje spíše důslednější kontrolu, tlak a existenční hrozbu.
Kohnovou je třeba přinutit k překonání stereotypů a nekompromisně od ní
vyžadovat zavedení nových postupů. Nejvíce práce bude asi s Horákem, které-
mu je třeba vštípit více důvěry a vyžadovat samostatné plnění některých úkolů.
Nepomůže-li to, měl by být přeřazen na méně náročnou práci.
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