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ABSTRAKT 

 Diplomová práce shrnuje odborné teoretické poznatky o zdravotnickém zařízení a 

jeho managementu, představuje historii a teorie vedení lidí, specifika vedení lidí ve 

zdravotnické organizaci a popisuje generace zaměstnanců. Prioritně se práce zaměřuje na 

vzdělání a výcvik leaderů, jejich osobními charakteristikami a novými nástroji, které jsou 

používané ve vedení lidí. Cílem práce je zmapování současných trendů ve vedení lidí ve 

zdravotnických organizacích v České republice. V diplomové práci je použita metoda 

hloubkového rozhovoru s následnou tematickou analýzou získaných dat. Hloubkový 

rozhovor byl proveden s šesti respondenty; vedoucími pracovníky malých a středních 

zdravotnických organizací. Tematická analýza zkoumá především vzdělání a seberozvoj 

vedoucích pracovníků zdravotnických organizací, zabývá se styly a nástroji využívanými ve 

vedení lidí v posledních letech a také ukazuje a jaké změny ve vedení lidí očekávají vedoucí 

pracovníci v budoucích letech při nástupu nové generace pracovníků. Z výsledků analýzy 

vyplývá, že vzdělání vedoucích pracovníků zdravotnických organizací v oblasti 

managementu je zatím nedostatečné. Vedoucí pracovníci se snaží přiblížit demokratickému 

stylu vedení, ale stále nevyužívají v dostatečné míře nástroje moderního managementu, což 

do budoucna může vést k problémům ve vedení nově nastupujících generací. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vedení lidí • managerské nástroje •  management ve zdravotnictví  • zdravotnická 

organizace • personalistika 

 

Rozsah práce: 168 279 znaků  



 9 

ABSTRACT 

 This diploma thesis summarizes the theoretical knowledge about the healthcare 

organization and its management, it also presents history and theories of leadership, the 

specifics of leadership in the healthcare organization and describes the generations of 

employees. The main goal of the work focuses on leadership education and training, personal 

characteristics of leaders, and new tools that are used in leadership. The aim of the thesis is 

to find current trends in the management of people in healthcare organizations in the Czech 

Republic. The diploma thesis uses the method of the in-depth interview with the subsequent 

thematic analysis of acquired data. An in-depth interview was conducted with six 

respondents; managers of small and medium-sized healthcare organizations. The thematic 

analysis examines the education and leadership of healthcare organizations, deals with the 

styles and tools used in leadership in recent years, and also shows whether and what kind 

changes in leadership are anticipated by senior executives in future years when a new 

generation of workers is emerging. The results of the analysis show that the education of 

managers of healthcare organizations in the field of management is still inadequate. Leaders 

seek to bring the leadership to a democratic line, but they still use insufficient tools of 

modern management, which may also lead to problems in leading new generations in the 

future. 

 

KEY WORDS 

Leadership • management tools • healthcare management • healthcare organisation • human 

resources 

 

Range of work: 168 279 characters 
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I.  ÚVOD 

 Současná situace v podnikatelské sféře se dá popsat rychlými změnami, vysokou 

turbulencí, restrukturalizací, zeštíhlováním podniků, nástupem nových technologií, 

automatizací a spolu s tím nedostatkem kvalifikovaného personálu. To vytváří značný tlak 

na vedoucí pracovníky organizací. Již neplatí, že na jednu pracovní pozici připadá několik 

zaměstnanců, ale naopak schopný člověk si může vybírat z někdy až desítek pracovních 

nabídek. Dříve platné pravidlo, kdy je zákazník na prvním místě, nahrazuje pravidlo, kdy je 

na prvním místě zaměstnanec. Pokud chtějí organizace zůstat konkurenceschopné, musí 

vedoucí pracovníci být dostatečně flexibilní a přizpůsobit vedení potřebám zaměstnanců. 

 Téma diplomové práce Současné trendy vedení lidí ve zdravotnických organizacích 

jsem zvolil na základě svého zájmu o personalistiku a problematiku vedení lidí ve 

zdravotnictví, který mne vedl ke studiu oboru Řízení a supervize ve zdravotnických a 

sociálních organizacích na Fakultě humanitních studií UK. Velmi mne při výběru tématu 

ovlivnil volitelný kurz Leadership v občanském sektoru, zejména zkušenosti a přístup 

vyučující kurzu, která svolila s vedením této diplomové práce. 

 Cílem diplomové práce je zmapovat pochopení významu vedení lidí, používaných 

stylů vedení a nástrojů moderního managementu. Výzkum se snaží také zodpovědět otázku, 

co si myslí vedoucí pracovníci o nově nastupující a budoucí generaci zaměstnanců, jak ji 

vnímají a zda očekávají změny způsobu vedení po nástupu nové generace pracovníků. 

 Práce je členěna na čtyři hlavní části. Teoretická východiska práce plynule přechází 

do empirického kvalitativního šetření. 

 První hlavní část zahrnuje definici zdravotnického zařízení a jeho managementu. 

Čtenář se v podkapitolách dozví, jaká je definice a dělení zdravotnických zařízení, další 

podkapitoly jsou věnovány rozsáhlé problematice managementu zdravotnického zařízení. 

Zejména organizační struktuře, kompetencemi vedoucích pracovníků, rozhodovacím 

procesům, kontrolním procesům a managementu kvality a rizik. 

 Druhá část práce se věnuje problematice vedení lidí; historií vedení lidí, vybranými 

teoriemi a specifiky vedení lidí ve zdravotnických organizacích. Dále také rozebírá generace 

zaměstnanců nazývané X,Y a Z.   

 Třetí část se zabývá tématem leadershipu. Podkapitoly obsahují informace o 

osobnostních předpokladech úspěšného leadera, vzdělání a výcviku leaderů, efektivní 

komunikaci, emoční inteligenci, sledování změn, implementaci vize a nových nástrojích, 
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které jsou používané ve vedení lidí. Kapitolu uzavírá zamyšlení o aplikaci současných 

trendů managery a leadery. 

 Poslední, čtvrtá část, je věnována empirické části, která pomocí kvalitativní 

metodologie odhaluje názory zaměstnanců na vzdělávání v řízení a managementu, mapuje 

jaké styly a nástroje využívají vedoucí pracovníci ve zdravotnických organizacích a jaké 

očekávají změny ve vedení při nástupu nové generace pracovníků. 

 Závěr práce je věnován závěrečnému zhodnocení zjištěných výsledků a přínosu celé 

práce. 
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II.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1  Zdravotnické zařízení 

 Za zdravotnické zařízení je považována taková organizace, která poskytuje zdravotní 

služby v prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb. Poskytovatelem 

zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. Zdravotními službami se 

rozumí poskytování zdravotní péče zdravotními pracovníky, konzultační služby týkající se 

posouzení individuálního léčebného postupu, nakládání s tělem zemřelého, zdravotnická 

záchranná služba, zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče, 

zdravotní služby v rozsahu odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení a zdravotní služby 

v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky. Zákon mezi zdravotní 

služby zahrnuje také specifické zdravotní služby jako transplantace či přerušení těhotenství.  

 Zdravotní péčí se podle téhož zákona rozumí soubor činností a opatření prováděných 

u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo 

zdravotního stavu; udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu; udržení 

a prodloužení života a zmírnění utrpení; pomoci při reprodukci a porodu a posuzování 

zdravotního stavu. (Zákon 372/2011, §2) 

 Dle údajů z konce roku 2013 bylo v České republice evidováno 29 218 

zdravotnických zařízení s celkovým počtem 154 703 zaměstnanců (z toho 47 458 lékařů). 

V průměru připadalo v ČR na 1 lékaře 222 obyvatel. Z celkového počtu zdravotnických 

organizací bylo 213 zařízení státních a 29 005 zařízení nestátních. V nestátních zařízení 

převažoval jako zřizovatel právnická nebo fyzická osoba, s počtem 28 700 zařízení, u 

zbylých 305 zařízení byl zřizovatelem kraj, město nebo obec. (ÚZIS, 2015) 

1.1  Definice společnosti 

 Společnost je právnický subjekt, který má z pohledu práva status samostatné právní 

osoby, přestože může být tvořen několika fyzickými osobami, tedy jednateli.  

 První společnost byla známa už z dob starověkého Říma, kdy byla nazývána 

universitates personarum (sdružení osob). Podle zásady tres faciunt collegium (tři tvoří 

společnost), pro založení společnosti bylo dříve potřeba nejméně tří osob a vypracování 

stanov společnosti, které musely schválit odpovídající instituce. Stanovy musí obsahovat 

také účel, typ a určení řídících orgánů. 
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 Nadnárodní společnost je firma nebo podnik, který řídí svůj obchod (výrobu 

produktů, distribuci služeb) ve více zemích, tj. alespoň jedné zemi mimo zemi svého sídla. 

(Dvořák, 2013; Otto, 1899) 

 Společnosti můžeme rozdělit na mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik. 

Rozdělení se řídí několika faktory, přičemž jako hlavní pro výzkum ve své práci jsem zvolil 

kritérium počtu zaměstnanců. Záleží ovšem také na obratu a výsledku roční bilance. 

Následující tabulka uvádí rozdělení podniků. 

Tabulka 1 - Rozdělení podniků 

Velikost podniku Počet 

zaměstnanců 

Obrat Roční bilanční suma 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 miliony € ≤ 2 miliony € 

Malý podnik < 50 ≤ 10 milionů € ≤ 10 milionů € 

Střední podnik < 250 ≤ 50 milionů € ≤ 43 milionů € 

Velký podnik > 250 ≥ 50 milionů € ≥ 43 milionů € 

Zdroj: Evropská komise 

 Mikropodniky, malé podniky a střední podniky hrají v evropském hospodářství 

velmi důležitou roli, jelikož je jich početně nejvíce (99 %). Odhadem je jich v evropské unii 

23 milionů a zajišťují asi 75 milionů pracovních pozic. (Evropská komise, 2006) 

1.2  Dělení zdravotnických zařízení 

 Zdravotní zařízení můžeme rozdělit z několika hledisek. Základní dělení je dle formy 

poskytované zdravotní péče. Dle formy poskytované péče lze organizace rozdělit na zařízení 

ambulantní péče, jednodenní péče, lůžkové péče a zdravotní péče poskytované ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta. Podobně můžeme instituce rozdělit na zařízení neodkladné 

péče, akutní péče, poskytovatele nezbytné péče a plánované péče. (Zákon 372/2011, §2) 

 Zdravotní organizace lze taktéž dělit podle posloupnosti poskytované péče. Za 

primární péči, někdy nazývanou péčí prvního styku, lze považovat praktického lékaře, 

zubního lékaře, gynekologickou ambulanci a lékařskou službu první pomoci. Sekundární 

péčí, neboli péči ambulantní, reprezentují ambulance lékařů specialistů (ortopedická 

ambulance, psychiatrická ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL, 

ambulance alergologie, dermatovenerologie, urologie, klinická psychologie a rehabilitace). 
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 Terciární péčí se rozumí péče hospitalizační. Do této kategorie patří malé a velké 

nemocnice, fakultní nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné léčebné ústavy, 

psychiatrické léčebny a porodnice. Mimo tyto kategorie existují zdravotní služby jako 

lékárny a výdejny PZT, optiky a optometrie, klinické laboratoře, zdravotní doprava a 

lázeňská zdravotnická zařízení. 

 Dle zřizovatele rozdělujeme zdravotnická zařízení na státní, jejichž zřizovatelem je 

stát, kraj nebo obec; a nestátní zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je fyzická nebo 

právnická osoba, která získala oprávnění k vykonávání činnosti zdravotní služby. 

(Fontánová, 1993) 

2  Management zdravotnického zařízení 

 Pojem management může mít několik výkladů. Jeho definici lze pojmout například 

podle toho, na co klade důraz. V případě zdůraznění vedení lidí, lze management pojmout 

jako „umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavama jiných“. Pokud je zdůrazněna 

funkce vykonávaná vedoucím pracovníkem, pak je definice managementu „zvládnutí 

plánovacích, organizačních, personálních a kontrolních činností, zaměřených na dosažení 

soustavy cílů organizace“. Další definicí, která zdůrazňuje účel a nástroje managementu je: 

„soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které užívají vedoucí pracovníci k zvládnutí 

specifických činností, směřujících k dosažení soustavy cílů organizace“. (Vodáček, 

Vodáčková, 2013) 

 Podle Druckera (2008) uznává podstatná společnost dva soubory předpokladů, 

pokud jde o realitu managementu; podstata managementu jako vědní disciplíny a jako praxe 

managementu. Termín je automaticky brán jako podnikový management, ale podnikový 

management je však pouze jednou z dílčích složek managementu.   

 Management zdravotnického zařízení se příliš neliší od managementu aplikovaného 

v organizacích jiného typu.  Management v nemocnicích je často souběžně nazýván 

nemocniční správa. (Dunn, 2007; Schyve 2009) 

 Podstatou managementu ve zdravotnictví je poskytování co možná nejlepší péče 

pacientům nebo klientům v rámci omezených zdrojů. Hlavním cílem je tedy komplexní 

uspokojení potřeb člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo 

navrácení zdraví nebo zmírnění fyzické a psychické bolesti v průběhu umírání. (Plevová, 

2012) 
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 Poskytování komplexní a kvalitní péče pacientům však vyžaduje dobré vedení 

organizace a aktivní účast všech zúčastněných. Vedení zdravotnického zařízení musí 

kvalitně ovládat všechny kompetence, činnosti a nástroje managementu včetně zajištění a 

kontroly kvality služeb. 

2.1  Organizační struktura zdravotnického zařízení 

 Struktura managementu většiny zdravotnických organizací je řazena vertikálním 

směrem, komunikace v této struktuře plyne shora dolů a zdola nahoru. Na vrcholu 

manažerské pyramidy se nachází vrcholoví manažeři (ředitel, náměstek, hlavní sestra nebo 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči). Hlavní činností vrcholového managementu je 

strategické řízení, tedy stanovení vize, strategických cílů a záměrů, koncepce a změny. 

Taktické vedení je zajišťováno středním managementem (vrchní sestry, vedoucí oddělení, 

aj.) Střední management koordinuje operativní činnosti, vytváří střednědobé plány a je 

prostředníkem mezi vrcholovým a liniovým managementem. Liniový management (staniční 

sestry, vedoucí úseků aj.) má na starosti operativní řízení. Tedy především úkony spojené 

s každodenními úkoly, jako je plánování a náplň práce provozních pracovníků a zajištění 

komunikace mezi vedením organizace a provozními pracovníky. (Gladkij, 2003)  

2.2  Kompetence managementu zdravotnického zařízení 

 Kompetence obecně můžeme chápat jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. V rámci 

managementu jsou kompetence souhrnem svěřených pravomocí a povinností souvisejících 

s postavením v hierarchii řízení a náplní práce a činností managera. 

Kalousková (2008) kompetence dělí z hlediska pedagogiky na klíčové a profesní: 

• Klíčové kompetence jsou schopnosti, znalosti a dovednosti, které umožňují vyšší 

flexibilitu a adaptabilitu jedince na trhu práce i v běžném životě. Patří k nim: 

komunikační dovednosti, schopnost porozumění pracovním úkolům, úroveň 

cizích jazyků, schopnost rozhodovat se, adaptabilita a flexibilita, schopnost 

týmové práce, ochota učit se, schopnost kreativity a odolnost vůči stresu.  

• Profesní kompetence jsou úzce svázány s konkrétní odborností. Příkladem 

profesní kompetence zdravotní sestry je ošetřovatelská péče. (Kalousková, 2008) 
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2.3  Management kvality ve zdravotnickém zařízení 

 Kvalita produktu, ať už se jedná o výrobek nebo službu, je zcela nezbytnou 

podmínkou dlouhodobého úspěšného podnikání.  Daleko důležitější je ovšem kvalita, pokud 

je spojena s poskytováním zdravotní péče. Abychom však mohli kvalitu hodnotit, musíme 

nejdříve definovat její koncept. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitu 

jako souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami 

obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe. 

 Řízení kvality se pak týká všech činností potřebných k zabezpečení toho, že služby 

budou odpovídat standardům stanovených organizací a že budou naplňovat požadavky 

zákazníků. (Plevová, 2012) 

 Evropský model kvality (EFQM), neboli také Model Excellence, vychází z modelu 

TQM (Total quality management). Total quality management vznikl v USA a je založen na 

kontinuálním zlepšování kvality napříč organizací. Kvalitu v rámci TQM charakterizuje 

Havlíček a Břečková následovně: „…jde o společnou platformu k tomu, aby si firmy vůbec 

vzájemně rozuměly v požadavcích na kvalitu, její zajištění, dohledatelnost původu, postupy, 

obsah reklamačních protokolů, postupy nesprávných opatření a podobně.“ (Havlíček, 

Břečková: 2016: 71) 

 Oba výše uvedené modely usilují o dobrou úroveň a stálé zlepšování podnikových 

procesů, pro plné uspokojení potřeb zákazníka, jsou orientovány na konečného zákazníka, 

předpokládají spolupráci a aktivní účast spolupracovníků v organizaci, úsilí na zlepšování 

jakosti, a v neposlední řadě také sociální ohleduplnost. (Vodáček, Vodáčková, 2013)  

 V rámci EFQM operuje v Evropském společenství několik nezávislých organizací, 

které akreditují kvalitu ve státech a tím nepřímo v samotných zdravotnických zařízeních. 

Jedná se zejména o společnou komisi pro akreditace zdravotnických zařízení (JCAHO), 

která sleduje kvalitu a úroveň zdravotnictví v jednotlivých státech a mezinárodní společnost 

pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua).  

ISQuA a WHO stanovují plnění následujících požadavků kvality ve zdravotnictví: 

• proces jasného řízení v organizaci 

• zahrnutí všech činností do strategického plánování 

• zaměření na pacienta 

• respektování práv pacienta 
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• odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za kvalitu péče, její monitorování 

a kontinuální zlepšování 

• optimální využívání zdrojů 

• řízení rizik 

• kontakt s přímými poskytovateli zdravotních služeb v příslušném regionu 

(Drábková, 2017) 

 Dále kvalitu ve zdravotnictví ovlivňují normy ISO, zejména normy 9000-9004 

týkající se uplatňování a provozování efektivních systému managementu jakosti. (Veber, 

2009) 

 Na území České republiky má největší význam z hlediska kvality ve zdravotnictví 

Spojená akreditační komise (SAK), která vznikla roku 1998. SAK vytváří ošetřovatelské 

standardy a akredituje jednotlivá zdravotnická zařízení. (Plevová, 2012) 

 V dnešní době deklaruje kvalitu svých služeb většina firem, přestože ne každá je 

akreditována či certifikována. Ve skutečnosti tak dochází k „inflaci“ slova kvalita, protože 

ne vše, co je označeno za kvalitní, tím opravdu také je.  Kvalita prostupuje veškerým 

konáním firmy a má vliv na konečný výsledek. Někdy i taková drobnost jako je ochota 

recepční rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu organizace na trhu. Kvalitativní standardy 

totiž vzrůstají díky požadavkům trhu a technologickému rozvoji. (Havlíček, Břečková, 

2016) 

 Plevová (2012) k tématu dodává, že kvalita je jednou z hlavních priorit zdravotní 

péče a lze ji hodnotit na dvou úrovních; na úrovni jedince (hodnotí ji pacient) a na úrovni 

organizace (hodnotí ji společnost, komunita). 

 Nejslabšími místy zdravotnických zařízení v České republice jsou absence vnitřních 

norem (dokumentace, mezioborová spolupráce, čekací doby, mimořádné události), špatné 

vedení dokumentace, neposkytování informovaného souhlasu, špatné stanovení indikátorů 

kvality, protipožární opatření, zajištění soukromí pacientů, stanovení kompetencí 

zaměstnanců a dodržování pravidel. (Drábková, 2017) 

 Havrdová (2010) přidává k nedostatkům respektování lidské důstojnosti, základních 

práv a svobod, nedostatečnou individualizaci, nedostatečné vzdělání personálu, velkou 

administrativní zátěž zdravotních výkonů a špatnou komunikaci v organizacích. 

 Proto standardizace (akreditace a certifikace) není možné prosazovat jako jediný 

nástroj k dosažení kvality, je třeba také edukace a programy celoživotního vzdělávání 

managementu a pracovníků přímé péče. (Havrdová, 2010) 
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2.4  Krizový management ve zdravotnickém zařízení 

 Je naivní představa, že při vývoji organizace, ve fázi učení a při inovacích vše probíhá 

bezproblémově. I při dodržení všech doporučených zásad a řízení sebelepším managerem, 

se může vyskytnout problém. A je to tak dobře, protože nalezení, uvědomění a napravení 

problému pomáhá firmě dále růst, jít dopředu a stoupat po strmé rostoucí křivce. Pokud si 

firma krizi uvědomuje, nebo ještě lépe ji díky strategickému plánování předpokládá, může 

krize nastartovat restrukturalizaci, revitalizaci a inovaci ve firmě. Některé firmy díky tomu 

mohou nalézt i nové příležitosti na trhu. Tak jako tak, zvládnutí krize vede k vyšší efektivitě 

organizace. 

 Plevová (2012) definuje krizovou situaci jako mimořádnou událost při níž dochází 

k vyhlášení některého z krizových stavů. Krizový management je potom brán jako soubor 

specifických přístupů, metod a nástrojů využívaných řídícími pracovníky k zajištění 

funkčnosti organizace. 

Krizový management je rozdělen do čtyř fází: 

• Fáze prevence, což je souhrn činností k zabránění vzniku krize. 

• Fáze připravenosti, která zajišťuje akceschopnost a bezpečnost při řešení 

krizových situací. 

• Fáze odezvy, obsahující činnosti pro rychlé překonání krize s minimálními 

následky. 

• Fáze obnovy, jež jsou činnosti k rychlé obnově po krizi. 

 Krize firmy může vycházet z vnitřní nebo vnější příčiny. Vnější příčiny se nachází 

ve vnějším prostředí firmy, ale svým působením ve větší nebo menší míře zasáhne i danou 

firmu. Typicky se jedná o přírodní katastrofy, nepříznivé ekonomické podmínky, politické 

a legislativní vlivy, nebo je mohou způsobit jiné faktory jako výpadky dodávky elektrické 

energie, surovin, terorismus, v IT útok hackerů, kompromitace firmy nebo průmyslová 

špionáž. Vnitřní příčiny mají původ v kolapsu některé ze složek uvnitř organizace. Typický 

příklad jsou technické problémy, nízká kvalita výrobku nebo služby, finanční situace firmy 

a lidský faktor. (Veber, 2009) 

 Zdravotnictví má při krizových situacích vlastní specifika. Pokud jde o zdravotnictví 

jako celek, má ministerstvo zdravotnictví České republiky zřízený odbor pro krizové řízení 

s bezpečnostními radami a krizovými štáby. V případě krizových stavů řídí ministerstvo na 

základě krizových plánů součinnost zdravotnických zařízení, rozdělování zdravotnického 
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materiálu a léků a zavádí regulační opatření. Při fakultní nemocnici Brno také od roku 2010 

funguje traumateam, který je připraven zasahovat na území celé ČR. (Plevová, 2012) 

 Na úrovni zdravotnické organizace je za krizovou situaci považováno pochybení a 

omyly zdravotnického personálu, které vedou nebo mohou vést k poškození pacienta. 

 Z celkového počtu pochybení tvoří nejvyšší procento medikační omyly, a to celých 

19 % ze všech případů mimořádných událostí. Mimořádná událost je taková událost, při 

které může dojít nebo došlo k poškození pacienta při poskytování zdravotní péče. Tyto 

události je zdravotnická organizace povinna hlásit, proto musí vytvořit a zavést systém 

hlášení, který bude dostupný všem pracovníkům. (Drábková, 2017) 

 Plevová (2012) mezi nejčastější systémové i osobní příčiny pochybení a omylů 

personálu na ve zdravotnické organizaci řadí: 

• nedostatečnou orientaci nových zaměstnanců 

• nedostatečnou nebo nevhodnou komunikaci 

• nedostatečnou informovanost 

• nedostatečnou supervizi či dohled 

• nedostatečné zajištění bezpečí pacienta 

• nepozornost v důsledku narušení soustředění nebo únavy 

  „Mezi základní povinnosti manažera rizik patří každodenní dohled na plnění 

předpisů a zákonů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců. Řídí aktivity 

související s výskytem mimořádných událostí, nozokomiálních infekcí, kriminality, 

incidentů či pochybení a zařizuje edukační semináře zabývající se prevencí nežádoucích 

událostí. Veškeré své aktivity musí dokumentovat, což patří mezi hlavní principy řízení 

rizik.“  (Plevová, 2012: 258) 

 Z logiky věci vyplývá, že je lepší krizovým situacím předcházet důsledným 

aplikováním managerských technik. Následné řešení již vzniklých krizových situací totiž 

může být mnohonásobně nákladnější. Dobrou prevencí je monitoring a analýzy 

potencionálních rizik a nežádoucích situací, pravidelné a cílené kontrolní akce a zavedené 

systémy včasného varování. Při řešení vzniklé krizové situace je pak doporučováno 

vypracovat si možné scénáře krizové situace, na jejich základě vytvořit nápravné a 

provizorní opatření a vlastní řešení problému. Především bychom ale měli dbát na dobrou 

firemní komunikaci uvnitř i vně organizace. (Veber, 2009) 
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2.5  Rozhodovací procesy ve zdravotnickém zařízení 

 Rozhodování je významná činnost, která zasahuje do všech fází řídícího procesu. Lze 

ho charakterizovat jako boj motivů. Díky rozhodnutí může manager realizovat požadované 

cíle. Schopnost dělat správné rozhodnutí je proto jedna z klíčových vlastností dobrého 

managera. Předpoklady pro správné rozhodování jsou zkušenosti z praxe, znalost 

komunikačních technik, kritické myšlení, schopnost analýzy a syntézy informací a kreativní 

nebo inovativní schopnosti. Rozhodnutí managera ve zdravotnické organizaci je velmi 

důležité, protože ovlivňuje koncepční otázky, které se týkají úrovně poskytované zdravotní 

péče v daném zařízení, ale také organizační, ekonomické, sociální a jiné problémy. Čím výše 

se manager v hierarchii organizace nachází, tím je proces rozhodování obtížnější a klade 

vyšší nároky. Na nízké úrovni řízení se totiž vyskytují strukturované a opakované problémy, 

kdežto na vrcholové úrovni řízení jsou problémy složité, nestrukturované a neurčité. 

(Plevová, 2012) 

2.6  Kontrola procesů ve zdravotnickém zařízení 

 Slovo kontrola vnímáme většinou pejorativně, ale z manažerského hlediska je 

kontrola velmi důležitá. Podává totiž základní informace o plnění plánů a je následně 

východiskem pro plány nové.  Kontroly lze dělit dle různých hledisek na preventivní, 

průběžnou a následnou. Interní a externí, specifickou a komplexní, pravidelnou a 

nepravidelnou nebo strategickou, manažerskou a operativní kontrolu. 

Kontrolní proces můžeme rozložit do několika fází: 

• stanovení cílů kontroly 

• stanovení kritérií, měřítek, standardů a indikátorů 

• zjišťování podkladů pro identifikaci odchylek 

• analýza, vyhodnocení odchylek 

• výběr nápravného opatření 

• realizace závěrů 
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 Každá kontrola by měla být kvalitní, přínosná a správně načasovaná, dále také 

hospodárná. (Plevová, 2012) 

 Ve zdravotnické organizaci jsou jakožto kontrolní procesy zavedené audity, které 

slouží ke zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb a zajišťují zpětnou vazbu. 

Většina zdravotnických zařízení má zavedené interní audity. Externí audity jsou zajišťovány 

SAK a dalšími auditory schválenými MZČR. Externí audity slouží především k účelům 

akreditace zdravotnického zařízení. (Drábková, 2017) 
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3  Vedení lidí 

 Přesto, že je vedení lidí pojímáno různými autory odlišně, můžeme uvést jeho obecně 

přijímanou definici podle Armstronga (2015: 378): „Vedení (leadership) znamená 

inspirování lidí k tomu, aby v zájmu dosažení požadovaného výsledku ze sebe vydali to 

nejlepší. To zahrnuje rozvíjení a komunikování vize týkající se budoucnosti, podněcování 

lidí a upevňování jejich angažovanosti.” 

 Samotné role, kvality, schopnosti, požadavky a ostatní atributy, které by měl leader 

mít, jsou definovány různě.   

 Armstrong (2015) doplňuje, že umění vést lidi zahrnuje schopnost inspirovat a 

přesvědčit ostatní, umění objasnit, co je třeba udělat a proč, sdílet s ostatními vizi a smysl 

pro dosažení cíle a přimět ostatní k dosažení tohoto cíle.  

 Fiedler (1967) definuje vedení lidí jako interpersonální vztah, ve kterém jsou moc a 

vliv nerovnoměrně rozděleny tak, že jeden člověk je schopen řídit a kontrolovat činnost a 

chování druhých ve větší míře, než oni jeho. 

 Další možné definování vedení nabízí Dubrin (2013), který chápe pojem vedení jako 

schopnost vzbuzování a podporování důvěry u svých podřízených, díky kterému dosáhnou 

nastavených cílů v organizaci.  

 Nesmíme však vynechat interní atributy, jelikož leader není pouze role, ale je to také 

způsob myšlení a způsob života vedoucího pracovníka. Leadership můžeme chápat jako 

kreativní činnost, která nabývá v reálném prostředí různých podob v závislosti na osobnosti 

vedoucího pracovníka. (Bender, 2002; Blažek, 2011; Katrňáková, 2006) 

 Podobně Owen (2006) uvádí, že leadership není jen o postavení. Je také o tom, co 

děláte a jak se chováte. Doplňuje definici leadershipu o čestnost, poctivost a upřímnost, o 

kterých se ostatní autoři nezmiňují. 

 Zároveň vedení není pouze o porozumění svým podřízeným a snaze chovat se k nim 

pozitivněji, ale přináší s sebou nutnou dávku demokracie. Každý pracovník se díky tomu 

může vyjádřit a správné vedení zaručuje růst každého zaměstnance bez nastolení zmatku a 

anarchie. (Prentice, 2004)  

 Shrneme-li výše uvedené, pak je tedy leadership způsob myšlení a chování, který je 

silně zaměřen na lidi, umění komunikace, interpretace vize a dosahování cílů nenásilným 

způsobem. Leadership motivuje a inspiruje. 
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 Armstrong (2015) dále rozšiřuje koncept leadershipu o další atributy; leadership 

udává směr, usnadňuje změny, dosahuje výsledků, uspokojuje potřeby zákazníků, pracuje s 

lidmi, využívá zdrojů, řízení sebe sama a osobních dovedností. 

 Drucker (2012) oproti němu zdůrazňuje, že základem efektivního leadershipu je 

důkladné promyšlení a definování vize a poslání organizace. „Vůdčí osobnost vytyčuje cíle, 

stanovuje priority a vyhlašuje a udržuje standardy. Dělá samozřejmě kompromisy; efektivní 

vůdčí osobnosti jsou si přímo bolestně vědomy skutečnosti, že neovládají celý vesmír.” 

(Drucker, 2012: 227) 

 Závěrem je tedy možné shrnout a zdůraznit, že neexistuje žádná ucelená teorie a 

koncepce leadershipu. Veškeré teorie výše zmíněných autorů mají styčné body a zároveň 

jsou v jistých detailech odlišné. Ztotožňuji se tak s názorem, že leadership může nabývat 

různých podob podle osobnosti leadera a také s názorem, že „umění při vedení lidí spočívá 

v tom, vědět, na které úkoly se zaměřit, a počínat si přitom dostatečně obratně.“ (Adair, 

Reed, 2009: 37) 

3.1  Historie vedení lidí 

 Samotné slovo leader je poměrně staré a vyskytuje se v mnoha jazycích. Podle Adaira 

a Reeda (2009) je slovo germánského původu. Ve staré angličtině bylo slovo používáno jako 

výraz pro sloveso jít, cestovat nebo plavit. V moderní angličtině to tak není příliš daleko od 

významu slova leader jako vůdce, když si představíme, že leader je osoba, která vás navádí 

nebo doprovází na vaší cestě. 

 Vrcholoví vedoucí se vždy zajímali o to, jak jednají jejich podřízení vedoucí 

pracovníci a jak by bylo možné zvýšit jejich výkonnost. Vývoj vedení lidí se dá rozdělit do 

čtyř etap: 

• Na začátku 20. let minulého století se pozornost soustředila na definici vlastností 

a rysů úspěšných vedoucích pracovníků.  Tak spatřila světlo světa „Teorie rysů“, 

která stavěla na osobnostních kvalitách a předpokládala, že dobrý vedoucí 

pracovník dostane své schopnosti do vínku. 

• Koncem 40. let minulého století se objevuje nový přístup, kdy se úspěšný vedoucí 

pracovník vyznačuje „správným“ způsobem chování. Teorie vychází z 

předpokladu, že chování úspěšných vedoucích pracovníků je ve stejných situacích 

podobné a úspěšnému stylu vedení se tak lze naučit. 
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• Koncem 60. let minulého století začíná převládat „Situační styl vedení“. Podle 

této teorie neexistuje jeden univerzálně platný styl vedení a každá situace 

vyžaduje pokaždé jiný styl vedení a tím i jiné řešení. 

• Počátkem 80. let se objevují nové názory na vedení lidí, které jsou označovány 

jako „Nové vedení“. V této teorii je zdůrazňována emocionální složka vedení lidí. 

Úspěšný vedoucí pracovník se vyznačuje charismatem a silnou osobností, což mu 

umožňuje získat si ostatní na svou stranu a nadchnout je pro svou vizi. 

• Počátkem 90. let minulého století začal být leadership aplikován ve velkých 

amerických firmách a zanedlouho také v Evropě. (Bělohlávek, 2008; Kratochvíl, 

2009) 

3.2  Vybrané teorie vedení lidí 

 Leadeři při jednání se svými podřízenými, nadřízenými a kolegy uplatňují různé 

přístupy a styly vedení. V této kapitole uvádím nejdůležitější teorie vedení lidí, které 

formovaly leadership a pomohly mu vyvinout se do podoby, v jaké jej známe dnes. 

3.2.1 Teorie X a Y 

 Teorie X a Y Douglese McGregora, které byly publikovány v roce 1960 v knize The 

Human Side of Enterprise patří mezi základní teoretická východiska vedení lidí. Tato teorie 

rozděluje pracovníky a managery organizací do dvou skupin podle toho, jak manageři vedou 

své podřízené a jak se podle toho podřízení chovají. Autor předpokládá, že podle teorie X 

podřízení nemají pozitivní vztah k práci a jsou tak motivováni pomocí vnějších stimulů 

(tresty a odměny), dále se pracovníci vyhýbají odpovědnosti a jejich práce musí být 

kontrolována, také nemají pozitivní vztah ke změnám v organizaci. Opačný charakter má 

teorie Y, která předpokládá že zaměstnance práce baví a ztotožňuje se s ní, přejímá za práci 

odpovědnost, je samostatný a má dostatek sebekázně a sebeřízení k naplnění cílů organizace. 

Pracovník je také ochoten zapojit se do rozhodování. (Blažek, 2011; Russ, Travis, 2009)  

 Obě teorie představují protipóly, podle kterých je vedoucím pracovníkem volen styl 

vedení podřízených. Realita se od teorie liší, a proto běžně nacházíme organizaci ve stavu 

někde mezi teorií X a Y. Vlivem vývoje vedení lidí a pracovních podmínek můžeme 

pozorovat tendence upouštět od teorie X a přiklánět se spíše k teorii Y. (Blažek, 2011) 
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3.2.2 Teorie rysů 

 Teorie rysů vychází z předpokladů, že úspěšný vůdce se již rodí a není tedy možné 

se naučit být úspěšným vůdcem. Podle teorie se úspěšné vůdčí osobnosti odlišují 

specifickými vlastnostmi a rysy osobnosti. Tyto vlastnosti popisují autoři z různých 

hledisek. (Welch, 2006) 

 Například Bělohlávek (2000) rozděluje rysy osobnosti na schopnosti (rozumové, 

koncepční a operativní myšlení), znalosti (odborné, znalost managementu), dovednosti, 

vlastnosti osobnosti (asertivita, emoční stabilita, empatie, odpovědnost, aj.) a postoje 

(orientace na výkon, tým, zákazníka).  

 Bryman (1992) popisuje rysy úspěšného vedoucího jako fyzické faktory (výška, 

váha, věk, vzhled), schopnosti (inteligence, výřečnost, znalosti), a rysy osobnosti 

(introverze/extroverze, dominance, asertivita, přizpůsobení, sebedůvěra, konzervatismus). 

 Jednotliví autoři nedokázali u teorie rysů najít společný konsenzus a jednotně 

stanovit hlavní znaky, kterými by teorii rysů potvrdili, či vyvrátili. Posléze byla teorie rysů 

překonána, jelikož se zjistilo, že člověk se rysům charakteristickým pro leadera může také 

naučit. Například Drucker (2008) během své praxe nesčetněkrát hovořil o tom, že nejlepší 

cestou, jak být správným leaderem, je pracovat bez přestání na své emoční inteligenci, která 

by obrazně řečeno mohla být jakýmsi rysem leaderů.  

3.2.3 Situační vedení 

 Situační přístup vychází z teorie autorů Herseye a Blancharda. Výběr správného stylu 

vedení je určován situací. Vedoucí volí styl vedení v závislosti na pracovní a psychologické 

zralosti svých podřízených. Zralost autoři definují jako připravenost plnit úkol. (Bělohlávek, 

2000) 

 Teorie definuje čtyři situace, které lze označit jako dychtivý začátečník, rozčarovaný 

učeň, schopný a opatrný pracovník a soběstačný expert. Každá situace úrovně rozvoje 

pracovníka vyžaduje jiný styl vedení; dychtivý začátečník potřebuje usměrňovat, 

rozčarovaný učeň trénovat a koučovat, schopný a opatrný pracovník potřebuje pomocnou 

ruku a soběstačný expert je samostatný a manager na něj může pouze delegovat. Situační 

leadership bere situaci takovou, jaká doopravdy je a nesnaží se ji nijak ovlivňovat, pouze na 

ni reaguje předdefinovaným chováním.  

 Tato teorie však ignoruje některé známé faktory vycházející z psychologie. Proto 

například zkušenější a vzdělanější lidé oceňují méně strukturovanosti, starší lidé naopak 
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strukturu potřebují, ženy více využívají podpůrný styl vedení a muži zase direktivní. 

(Blažek, 2011; Šopovová, 2008) 

3.2.4 Kvantové vedení  

 Teorii kvantového vedení vytvořil O’Grady a Malloch v roce 2003. Teorie je 

založena na poznání, že věci kolem nás se velmi rychle mění. Pokud mají organizace v tomto 

novém turbulentním věku plném změn prosperovat, musí začít vůdci přemýšlet kreativně.  

 Hovoříme tedy o teorii vedení, na jejímž principu vedoucí pracovník přizpůsobuje 

myšlení a chování budoucímu žádoucímu stavu organizace. Tento kvantový skok v myšlení 

tak působí jako hnací síla pro požadovanou změnu v organizaci.  

Teorie je založena na následujících deseti zásadách: 

• Zásada č. 1: celek tvoří jednotlivé části 

• Zásada č. 2: všechna zdravotní a podpůrná péče je místní 

• Zásada č. 3: přidaná hodnota jedné části zvyšuje hodnotu celkovou 

• Zásada č. 4: jednoduché systémy tvoří systémy složité 

• Zásada č. 5: rozmanitost je pro život nezbytná 

• Zásada č. 6: chyba je nezbytná pro ponaučení 

• Zásada č. 7: systém prospívá, když jsou jeho části propojeny a spolupracují 

• Zásada č. 8: rovnováha a nerovnováha jsou v konstantním napětí 

• Zásada č. 9: změna postupuje zevnitř ven 

• Zásada č. 10: pokrok je výsledkem nasčítání menších změn (O’Grady, Malloch, 

2003) 

3.2.5 Teorie motivace  

 Motivaci osob lze vysvětlit jako vnitřní či vnější soubor faktorů vedoucích k 

energetizaci k dokončení daného cíle. Podle teorie motivace používá vedoucí pracovník 

různé motivační stimuly pro motivaci podřízených pracovníků. Tyto stimuly vycházejí z 

Maslowovy teorie potřeb a motivují pracovníky k lepšímu pracovnímu výkonu a k využití 

jejich schopností a dovedností. (Drucker, 2008) 

 Leader by se však měl vyvarovat jakékoliv manipulace a nátlaků. Manipulace totiž 

na rozdíl od motivace nebere v úvahu zájmy a potřeby lidí, ba naopak je spíše přehlíží. Je 

potřeba přizpůsobit vždy úkol lidem a ne naopak. (Plamínek, 2011) 
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 Různí autoři také zmiňují, že motivaci pracovníka je potřeba zjistit již při přijímacím 

pohovoru. Lze zjistit v jakém životním cyklu se pracovník nachází a co očekává od dané 

pozice, od života a své profesní dráhy a podle toho s ním jednat. V tomto úkolu může 

vedoucímu pracovníkovi pomoci také pravidelná supervize podřízených pracovníků a 

získání jejich zpětné vazby. Organizace díky tomu může nastavit lépe vnější motivace 

pracovníků. Nejčastěji se jedná o vnější motivace pomocí finančních prostředků, různých 

firemních benefitů nebo vybudováním neformální a příjemné pracovní atmosféry. Dále 

například vhodnou náplní práce pracovníků, či její změnou, delegováním úkolů a 

odpovědností, aktivní účasti pracovníků při nastavování cílů organizace, pravidelnou a 

úplnou informovaností pracovníků, vytvořením dobré komunikační atmosféry v organizaci 

a nastavení vztahů, které podporují organizační kulturu, ale také osobní a profesní rozvoj 

pracovníků. (Armstrong, 2015; Bergerová, 2013; Drucker, 1998) 

3.2.6 Nové styly vedení 

 Charakteristika nového pojetí leaderů a manažerů v 21. století je specifická tím, že 

používá humanistický přístup (zaměřují se zejména na lidi) a leadeři tedy používají svoji 

empatii. Tomuto faktu se přizpůsobuje transformační a transakční styl vedení. (Armstrong, 

2015; Bělohlávek, 1996) 

 Transformační styl vedení je postaven na uspokojování vyšších potřeb pracovníků. 

Při transformačním stylu vůdce rozvíjí své následovatele k sebeaktualizaci, seberegulaci a 

sebekontrole.  Při transformačním vedení se leader opírá o svou vizi, tedy představu toho, 

jak má organizace v budoucnosti vypadat. Pro tuto vizi pak musí nadchnout pracovníky. 

 Transakční vedení spočívá, jak název napovídá, ve vzájemné transakci. Dochází ke 

směně (obchodu) mezi vedoucím a podřízeným pracovníkem, tedy výměně „něco za něco“. 

Pracovník poskytuje své dovednosti, zkušenosti a úsilí a vedoucí ho za to odměňuje. 

(Bělohlávek, 2000; Burns, 2003). 

 Ideálním se jeví kombinovaný přístup, který využívá prostředků transformačního i 

transakčního vedení. Úspěšný vedoucí se zcela jistě musí vždy přizpůsobit výběr stylu k 

dané situaci ve které se zrovna organizace, vedoucí a podřízený pracovník nacházejí.  

Shrnutí 

 Jak můžeme vidět z přehledu teorií vedení, zajisté neexistuje jeden správný styl, který 

se dá paušálně aplikovat za každé situace a který by byl nejlepší. Na závěr kapitoly použiji 

vzcela výstižnou citaci Jo Owena, která výše uvedenou problematiku reflektuje: „Manažer 
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21. století, chce-li být úspěšný, se musí přerodit v leadera – tedy někoho, kdo ovládá umění 

udělat z lidí, které řídí, nikoliv podřízené poslouchající jeho rozkazy, ale následovníky, kteří 

jdou dobrovolně za ním a jsou ochotni uskutečňovat jeho vize. Musí se stát tím, kdo dokáže 

se svými spolupracovníky vytvořit organický a akceschopný tým, vyznávající stejnou víru, 

v němž je on první mezi rovnými.“ (Owen, 2006: 9)  

3.3  Specifika vedení lidí ve zdravotnickém zařízení 

 Vedení lidí je proces působení na podřízené s cílem optimálně využít jejich 

schopnosti v zájmu organizace nebo vedoucího. Efektivita vedení lidí spočívá v uplatňování 

vhodného stylu řízení, schopnosti ukládat podřízeným potřebné úkoly, jejich účinném 

motivování, efektivním způsobu komunikace, kontrole a objektivním hodnocení činnosti 

pracovníků. (Vodáček a Vodáčková, 2013) 

 Vedení lidí ve zdravotnickém zařízení se výrazně neliší od vedení lidí v jiném typu 

organizací. Lidé jsou i zde považování za největší kapitál firem, tím spíše, že obor činnosti 

organizací je spojený s péčí o zdraví lidí. Jediným rozdílem je snad velká diverzifikace 

pracovníků způsobená multidisciplinaritou týmu.  

 Získat a udržet kvalitního pracovníka je v současné době velmi obtížné. A proto je 

vedení lidí a personální management ve zdravotnickém zařízení jednou z klíčových činností 

managera.  

3.3.1  Styly vedení lidí ve zdravotnickém zařízení 

 Výběr stylu vedení záleží na kultuře organizace a aktuální situaci. Stejně, jako by 

měl umět manager komunikovat různými styly se spolupracovníky, měl by umět různými 

styly vést. Styl vedení managera záleží především na jeho osobnostních vlastnostech a 

podmínkách v organizaci, které má k dispozici. 

 Základní rozdíly mezi styly spočívají ve stupni centralizace, zdrojích moci managera, 

stupni svobody podřízených, samostatnosti a iniciativě podřízených, účasti podřízených na 

rozhodování, způsobu vzájemné komunikace a výkonnosti kolektivu. (Gladkij, 2003) 

 Podle Plevové (2012) se v literatuře setkáváme nejčastěji se třemi základními styly 

vedení; autokratickým, demokratickým a liberálním stylem.  

 Tyto základní styly jsou dále doplněny o další rozdělení na situační styly vedení 

(motivující, poradenský, partnerský a instrukční styl), podmíněné styly vedení (transakční a 
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transformační styl) a situační moderní styly vedení (direktivní styl, koučování, mentorování, 

delegování a participační vedení). (Armstrong, 2015) 

 Manager, který vede větší kolektivy nebo týmy a řeší funkcionální činnosti 

s rozdílnou potřebou autoritativního a autonomního rozhodování, musí zvládnout celé 

spektrum potřebných postupů vedení spolupracovníků. (Vodáček a Vodáčková, 2013) 

3.3.2  Tým ve zdravotnickém zařízení 

 Definice pracovního týmu je různá dle autora. Dědina (2007) například uvádí, že tým 

je malá pracovní skupina, která je členěná dle funkce jednotlivých členů týmu. Pracovníci 

v týmu by pak měli sledovat jednotný cíl a vyznačují se vzájemnými vztahy na základě 

komunikace uvnitř týmu. 

 Mezi definicí pracovní skupiny a týmem však vidím poměrně markantní rozdíly.  

Zejména ve vzniku a účelu těchto skupin. Pracovní skupina nemusí mít vyvinuté pracovní 

vztahy a ani cíl skupiny nemusí být oproti týmu jednotný.  

 Dále při budování týmu musí manager myslet na to, že skupina lidí, které vybral do 

týmu, musí projít čtyřmi stádii formování týmu, než bude vytvořen konečný tým, který 

zvládne splnit zadaný úkol. Tým musí plnit všechny své funkce; stimulační, ochrannou, 

satisfakční, hodnotvornou a normotvornou. Při vzniku týmu dochází k různým fázím vývoje, 

které jsou pro konečné fungování a cíle pracovního týmu velmi významné. Tým prochází 

stadiem formování, bouření, normování, plné výkonosti a po zdárném ukončení svého cíle 

také k ukončení týmu. (Dědina, 2007) 

 Tým je skupina lidí, ale nelze jej se skupinou zaměňovat. Jednotlivci v týmu jsou na 

sobě vzájemně závislí a participují na dosažení stanoveného cíle a jsou za jeho dosažení 

odpovědni. Jako celek sdílejí úspěchy a neúspěchy týmu. Za základní znaky týmu můžeme 

považovat: společný cíl týmu, rozdělení rolí se vzájemnou závislostí práce, intenzivní 

vzájemné vztahy mezi jednotlivci týmu, vytvoření nepsaných pravidel, intenzivní 

komunikaci, pravidelné setkávání, specifickou formu práce, týmového ducha a silnou 

soudržnost. (Plevová, 2012; West a kol., 2015) 

 V některých publikacích je dále jako znak týmu popisován pocit společné identity. 

Podle mého názoru však tento znak značí organizační kulturu a poukazuje na sdílení vize a 

filozofie organizace. 

 Ve fungujícím týmu by se měly vytvořit role, které popisuje Belbin (2012) 

v publikaci Týmové role v práci. Tyto role zajišťují, že každý pracovník má v týmu své 
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místo a pomáhá udržovat v týmu závislé vztahy, flow a dynamiku. Těmito rolemi jsou 

myslitel, kontrolor, realizátor, zdrojař, diplomat, kompletovač, specialista, koordinátor a 

usměrňovač. Každá z rolí má svou funkci a je nezastupitelná. 

 Pro použití v rámci zdravotnické organizace je rozdělení rolí podle Belbinové 

poněkud široké, ovšem i zde se s některými z rolí můžeme setkat. 

 Existuje mnoho důkazů o tom, že týmová práce významně přispívá ke kvalitě 

zdravotní péče, jejíž složitost se postupně díky novým poznatkům a technologiím zvyšuje. 

Manager musí bezpodmínečně zajistit, aby pracovníci spolupracovali a poskytovali vysoce 

kvalitní péči. (West a kol., 2015) 

3.3.2.1  Charakteristika týmu ve zdravotnickém zařízení 

 Zdravotní služby se bez týmové spolupráce neobejdou. Týmy můžeme dělit podle 

několika kritérií. Rozdělení týmu může být dle počtu pracovníků, kdy rozlišujeme tým malý či 

velký nebo podle časového intervalu, na který byl tým vytvořen.  Podle doby trvání rozlišujeme 

tým stálý či dočasný nebo dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Dále lze zdravotnický tým 

rozdělit podle pracovního zaměření; a to například na ošetřovatelský tým, lékařský tým, 

managerský tým, projektový tým, tým kvality péče, legislativní tým a podobně. Další dělení 

týmu je z hlediska působnosti. Rozlišujeme týmy v rámci úseku organizace, celé organizace 

nebo týmy, které přesahují organizaci (regionální a celorepublikové). (Plamínek, 2008; Plevová, 

2012) 

 V oblasti zdravotních služeb nacházíme více než kde jinde multidisciplinární tým, 

který se zpravidla skládá z lékařů, sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelů, 

fyzioterapeutů, ergoterapeutů, arteterapeutů, nutričních terapeutů, psychoterapeutů, 

sanitářů, sociálně-zdravotních pracovníků, duchovních, dobrovolníků, technických profesí 

a studentů zdravotnických oborů. Vyspělejší chápání integruje také do procesu zdravotní 

péče pacienty a jejich rodiny. Multidisciplinaritou je zajištěn komplexní přístup 

k pacientovi. Počet členů týmu je přímo závislý na sféře či oblasti zdravotnictví. To vše 

pomáhá rozvíjet kulturu vysoce kvalitní, bezpečné a soucitné péče o pacienty. (Plevová, 

2012; West a kol., 2015) 

 Dalším ze znaků týmu ve zdravotnickém zařízení je hierarchizace členů týmu, kdy 

zdravotnický asistent odpovídá všeobecné zdravotní sestře, ta pak staniční sestře, která zase 

odpovídá sestře vrchní. Na posledním vrcholovém článku je hlavní sestra (někdy také 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Jak bylo naznačeno v předchozím odstavci jednou 

z charakteristik je často také feminizace týmu.  
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 Velký počet týmů zdravotnických organizací je tvořen převážně ženami. Tento stav 

je pravděpodobně způsobený historickými souvislostmi a ekonomickou situací kvartérního 

ekonomického sektoru. Plevová (2012) také naznačuje, že by se mohlo jednat o specifické 

znaky ženského kolektivu, za které považuje: 

• fyzické rozdíly mezi pohlavími a rozdílnost psychických projevů; kdy ženy mají 

oproti mužům lepší smysl a paměť na detaily 

• hůře rozlišují fakta od domněnek 

• mají zvýšenou emotivitu; a mají sklon dramatizovat situaci a líčit ji subjektivně 

• hůře snášejí kritiku; výtky přijímají osobně a dlouho se s nimi zaobírají 

• jsou citově labilnější 

• mají menší smysl pro logické argumenty 

• jsou vytrvalejší a pozornější; lépe snášejí monotónní práce 

• jsou citově založené a empatičtější; právě pro tuto vlastnost jsou předurčeny 

oproti mužům pro vysoce morální, empatické a humánní poslání pomoci druhým 

 I přes tyto nebo právě pro tyto vlastnosti se přítomnost muže v týmu zdravotnické 

organizace setkává s velmi kladnými odezvami. 

3.3.2.2  Odpovědnost členů zdravotnického týmu 

 Celková odpovědnost ve zdravotnickém zařízení je kolektivní, ale také nalezneme 

individuální odpovědnost, kde každý spolupracovník odpovídá za svou vymezenou oblast 

působení. Multidisciplinární tým je tedy odpovědný za komplexní přístup k pacientovi. Ale 

například lékař má jiné kompetence a odpovědnost nežli sestra. Zdravotní sestra je školena 

na provádění praktických dovedností v péči o pacienta a je za tyto své dovednosti 

odpovědná. Lékař je odpovědný za indikaci léčebných prostředků a také jako manager 

odpovídá za řízení práce sestry. (Plevová, 2012) 

 

3.4  Generace zaměstnanců 

 Řada společností se v současné době potýká s nedostatkem pracovníků a nevypadá 

to, že by v tomto trendu měla nastat změna.  Je proto důležité umět nové pracovníky nejen 

zaujmout, ale i si je udržet. Proto je velmi důležité umět s nimi pracovat a znát jejich 

motivace a cíle. Zařazení nových generací do pracovních týmů tak je a bude pro vedoucího 

pracovníka výzvou. „V následujících letech a se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu 
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bude pro vedoucí pracovníky znamenat výzvu i řízení lidí s věkovou diverzitou.“ (Legnerová 

2015: 20) 

3.4.1 Generace X  

Motto: Rovnováha osobního a pracovního života. 

 Do této generace patří lidé narození v letech 1961-1980 a v současnosti tvoří 35 % 

světové populace. Zástupci generace X kladou důraz na individualitu, potřebují mít pocit, že 

si svůj život, kariéru a její směřování určují sami. Pro tuto generaci je typická tvrdá práce a 

vysoké pracovní nasazení, proto mají pocit, že když budou tvrdě pracovat, úspěch se 

zaručeně dostaví. Při komunikaci jsou otevření a přímí, preferují osobní komunikaci a 

setkávání formou porad. Zůstávají loajálními zaměstnanci, změna pro ně není tak 

jednoduchá, jako pro následující generace. Spíše než zavedená a striktní pravidla a řízení, 

preferují mentoring ze strany zkušenějších. Úspěch a povýšení, je pro ně stejně nebo více 

důležitější nežli rodina a volný čas. Technologie jim nejsou cizí, protože vyrůstali v období 

plném technologických změn. (Bergh, Behrer, 2011; Legnerová, 2015) 

3.4.2 Generace Y  

Motto: Svoboda a flexibilita. 

 Generace Y je narozená mezi lety 1980-1995, v současnosti ji tvoří zhruba 29 % 

světové populace. Zástupci této generace jsou v současnosti ekonomicky aktivní, vyžadují 

vyšší životní úroveň chtějí být více zodpovědní za sociální jistoty. Osobní život je pro ně 

nadřazený životu pracovnímu, požadují proto často flexibilní pracovní dobu i místo 

zaměstnání. Generace Y má o sobě vysoké mínění, jsou si sami sebou jisti, cítí se být oceněni 

a toto ocenění také vyžadují od vedoucích pracovníků. Důležité je pro ně prostředí, které ctí 

individualitu jedince a umožňuje otevřenou komunikaci. Preferují komunikaci po e-mailu a 

jiných platformách než komunikaci osobní. Obvyklá je pro ně netrpělivost, čekání je 

zbytečnou ztrátou času, vyžadují okamžitou zpětnou vazbu. Někdy postrádají smysl pro 

pracovní závazky a pracovní etiku a mají nereálná očekávání od svého karierního vzestupu. 

Peníze jsou pro ně prostředkem, nikoli smyslem práce. Ke svému nadřízenému chtějí mít 

důvěru a mít k němu respekt, ideální nadřízený je pro ně kouč, mentor a přítel spíše než 

někdo, kdo je řídí. Vyžadují různorodou a zajímavou náplň práce, jelikož je stereotyp nudí. 

Pokud se tak nestane, nebojí se změnit zaměstnavatele. Generace Y byla a je formována 

globalizací a novými technologiemi. Používají tak rozličné prostředky moderní komunikace. 
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Jsou komunikativní, přes internet vytvářejí virtuální komunity a jsou otevření novým 

myšlenkám. (Bergh, Behrer, 2011; Legnerová, 2015) 

3.4.3 Generace Z 

Motto: Bezpečnost a stabilita. 

 Generace Z je charakterizována narozením po roce 1995-1997. V současnosti se 

teprve začínají zapojovat do pracovního života, ale i tak je jasné, že hlavní doménou této 

generace budou informační technologie, které jsou s touto generací spjaty již od narození. 

Zástupci generace jsou velmi adaptabilní, ale nedokáží se dlouho soustředit. Žijí ve velmi 

rychlém tempu; okamžitě sdílejí myšlenky a poznatky na různá témata, pomocí rozličných 

komunikačních prostředků a médií, díky internetovému připojení, které mají k dispozici 

všude s sebou. Generace se snaží být „always on“, tedy pořád na příjmu, pořád online. 

(Bergh, Behrer, 2011; Deloitte, 2009; Legnerová, 2015) 
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4  Leader jako průkopník trendů ve vedení lidí 

 „Ti největší vůdci se nedají kopírovat. Každý z nich má svůj vlastní vůdcovský styl, 

který se nedá opsat, nedá se ani napodobit.“ (Legnerová 2015: 48) 

 V kapitole 3 jsem zmiňoval definici a charakteristiku vedení lidí (leadershipu). 

Kapitola také naznačuje rozdíly mezi managerem a vůdcem, jejich uvažováním, využívání 

stylů vedení a s tím souvisejícím používáním nástrojů při vedení nebo řízení. 

 V moderním pojetí vedení a řízení se stále častěji setkáváme s novými nástroji, které 

vedoucí pracovník využívá a které nepochybně patří do rukou efektivního vůdce. V 

následujících kapitolách se zaměříme na vzdělání a výcviky, které leadeři mají možnost v 

současné době absolvovat. Dále na osobnostní vlastnosti efektivního vůdce, a nakonec se 

zaměříme na jednotlivé moderní nástroje ve vedení lidí.  

4.1  Vzdělání a výcvik 

 Formální univerzitní vzdělání vedoucích pracovníků ve zdravotnických organizacích 

nehraje při vedení lidí zásadní roli. V současné době je spíše pravidlem, že se vedoucí 

pracovník rekrutuje z řad pracovníků, a tak vedoucí pracovník často nemá managerské 

vzdělání. Stává se to zejména v nemocničním prostředí. Je otázkou, zda tato skutečnost 

ovlivňuje prostředí a vývoj českých zdravotnických organizací nebo případně také 

nedostatek zdravotního personálu. Připustíme-li, že osobnostní vlastnosti vůdce dostal 

člověk do vínku, ale dají se rozvíjet společně s technikami vůdcovství, tak managerské 

vzdělání pro řízení a vedení lidí není zásadní, nicméně pro rozvoj a seberozvoj vůdce je 

podle mého názoru žádoucí, aby leader absolvoval některý z formálních programů 

managementu. 

  Nejdůležitějším faktorem je výběr vhodných kandidátů pro vedoucí pozice. 

Základem jsou formální znalosti, které jsou následovány učením se akcí a dále seberozvojem 

a prací na vlastních hodnotách. Toto představuje pyramidu, která se nástupem na vrcholovou 

pozici leadera převrací. Viz Obrázek 1 - Model rozvoje vůdcovství. (Legnerová, 2015) 
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Obrázek 1 - Model rozvoje vůdcovství 

 

Zdroj: Legnerová, 2015 

 

 Další variantou formálního vzdělání je MBA program, kterých je pro oblast 

zdravotnictví na českém trhu několik, jako příklad můžeme uvést MBA program vyučovaný 

v Ústavu práva a právní vědy, Central European Mnanagement Institute, Business Institutu, 

European Business School, Academy of Health Care Management, Cambridge Business 

School, European School of Business & Management nebo Pražské mezinárodní 

manažerské školy.  

 MBA programy poskytují studentům teorii a zprostředkovávají praktické znalosti 

formou případových studií. (Legnerová, 2015)   

 Výcvik vedoucích pracovníků uvnitř firem může být zprostředkováno uceleným 

vzdělávacím programem (např. vnitropodnikovou manažerskou akademií), účastí vedoucího 
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pracovníka v projektovém týmu nebo rotací vedoucího pracovníka na jiné pozice. Efektivní 

je také vzdělávání v rámci leadership development programu, které nabídne účastníkům 

sebepoznání, rozvine schopnost naslouchat, motivovat a rozvíjet lidi kolem sebe. Leaderům 

je také doporučováno jazykové vzdělávání, zvláště v mezinárodních formách, které tvoří 

mezinárodní týmy. Organizace může také využít některé komerční nabídky vzdělávání v 

rámci externích kurzů, externích supervizí, koučování a poradenství. (Dunn, 2007; Schyve 

2009; Legnerová, 2015; Yoder-Wise, 2014) 

 Organizace by však měla mít vytvořené plány pro vzdělávání vůdců. Pokud chybí 

jasná strategie a podpora vedení, může se stát, že bude rozvoj neefektivní a nepovede k 

pozitivním výsledkům.    

4.2  Osobnostní předpoklady 

 Pro to, aby se stal člověk úspěšným a efektivním vůdcem, je zapotřebí nejen 

formálního vzdělání, získaných dovedností a schopností, ale také mít určité osobnostní 

předpoklady. Leadership je vlastně způsobem chování a myšlení, které je zaměřeno silně 

humanisticky.  

 Osobnostní předpoklady vůdcovství definují autoři různě. Například Armstrong 

(2015) zastává názor, že umění vést lidi zahrnuje také schopnost inspirovat, umění 

přesvědčit a objasnit, co je potřeba a proč, umění komunikovat a sdílet vizi. 

 Dubrin (2013) doplňuje, že je zapotřebí také vzbuzovat důvěru podřízených, díky 

které lze dosáhnout nastavených cílů organizace. 

 Podobně Owen (2006) uvádí, že leadership není jen o postavení, ale také o tom, jak 

se vedoucí pracovník chová a jestli jste při tom kongruentní. Doplňuje definici vůdcovství o 

vlastnosti jako čestnost, poctivost a upřímnost. O těchto atributech se ostatní autoři 

nezmiňují. 

 Covey (2009) popisuje, že úspěšný leader je orientovaný na službu, neustále se učí, 

šíří pozitivní energii, věří v druhé, usiluje o synergii, pracuje na sobě, žije vyváženým 

životem a bere život jako dobrodružství.  

 Adair (2003) zase hovoří o následujících kvalitách: nadšení (pro plnění úkolů, ke 

kterému strhává i ostatní), integrita (osobní, hodnotovou), houževnatost (nastavování 

náročných cílů i sám sobě, schopnost plnit je), férovost (odměňování ostatních podle zásluh), 

laskavost a srdečnost (mít rád ostatní a respektovat je), pokora a skromnost (umět uznat svou 

chybu), sebevědomí (zdravé sebevědomí, ne arogance). 
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 Shrneme-li veškeré poznatky a názory autorů na osobnostní charakteristiky vůdce, 

pak získáme nejdůležitější vlastnosti. Efektivní vůdce by měl být: 

• kongruentní  

• kreativní 

• inspirativní 

• komunikativní 

• poctivý a čestný  

• upřímný 

• rozhodný 

• zodpovědný 

• houževnatý 

• laskavý a srdečný 

• pokorný a skromný 

• zdravě sebevědomý 

• se schopností sebereflexe 

• a pozitivním naladěním 

 

 Jak je vidět dle předchozího, osobnostní nároky na vůdce nejsou vůbec skromné. To 

je zřejmě důvod, proč se v populaci vyskytuje pouze malé procento leaderů. (Drucker, 2008; 

Pratnice, 2004; Schyve, 2009; Yoder-Wise, 2014) 

4.3  Vize a její implementace 

 Vzdělání a vhodné osobnostní vlastnosti nejsou jediné důležité parametry pro 

efektivní vůdcovství. Pokud by leader neměl vizi, kam má organizace směřovat a neuměl 

tuto vizi vhodně předat dál a nadchnout pro ni zaměstnance, veškeré snahy by přišly vniveč.  

Zvláště v době neustálých změn je důležité ukázat lidem, kam mají směřovat.  

 Adair připodobňuje lídra k dirigentovi orchestru: „Výkonný ředitel je jako dirigent 

velkého orchestru. Klíčovým testem jeho vedení je to, jestli orchestr ví, kam společné hraní 

směřuje“. (Adair, 2009: 184) 

 Katrňáková zase vidí vizi jako psychický obraz budoucnosti, obraz toho, co je 

možné, ale ještě to nebylo realizováno. (Katrňáková, 2006: 60)  

 Vizi lze tedy chápat jako leaderův vytoužený obraz budoucnosti, který rozhoduje 

kam a jak bude celá organizace směřovat. Samotná práce s vizí a její implementace má tři 
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fáze. Vytvoření vize, sdělení vize a uskutečnění vize. Má-li být vize přesvědčivá, musí leader 

při jejím vytváření zohlednit smysluplnost cíle, důležitost rolí jednotlivců a postupy ke 

společnému dosažení cíle. Vize by měla být dostatečně jednoduchá, aby jí bylo možné 

vysvětlit všem. Zároveň by měla být originální a jedinečná, měla by obsahovat jasný směr a 

cíl, kterého chceme dosáhnout a měla by být hodnotově důležitá pro všechny zúčastněné. 

Dalším krokem je efektivní sdělení vize ostatním a vytvoření podmínek pro uskutečnění 

vize. Samotná realizace a ukotvení vize je nejtěžší částí, vůdce musí specifikovat kroky, jak 

vize dosáhnout a jak ji integrovat do organizace. (Owen, 2007; Yoder-Wise, 2014) 

4.4  Efektivní komunikace  

 Leader se musí naučit skvěle komunikovat, aby mohl předávat svou vizi, motivovat 

a koučovat spolupracovníky a vychovávat další leadery. Proto by měl leader i nadále rozvíjet 

k lepšímu své komunikační dovednosti, jako jsou: motivování, ovlivňování, koučování, 

zvládání konfliktů a poskytování zpětné vazby. (Owen, 2006) 

 Ruku v ruce s komunikačními dovednostmi by měl rozvíjet také prezentační 

dovednosti, kterými zajistí efektivní a atraktivní předávání informací nejen při interních 

poradách, ale také při vedení prezentací organizace široké skupině lidí. 

4.5  Emoční inteligence 

 Podle Pinka (2008) má IQ na úspěšné kariéře podíl pouze 4-10 %, daleko větší 

význam má kreativita a empatie. Pokud mluvíme o empatii, ta je složkou emoční inteligence. 

 Emoční inteligence (EI) je termín definovaný jako lidská schopnost zacházet s 

emocemi, empatií a spolupracovat se svým sociálním okolím. Goleman (2011) definuje 

emoční inteligenci jako schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivaci a 

zvládání vlastních emocí i emocí cizích. Emoční inteligence rozděluje na následující složky: 

sebeuvědomování, seberegulaci, sociální dovednosti, empatii a motivaci. 

 Známkami vysoké emoční inteligence jsou: rozsáhlá emoční slovní zásoba, zájem o 

ostatní, snadné přizpůsobení se změnám, znalost svých silných a slabých stránek, schopnost 

odhadnout charakter a skryté motivace ostatních, asertivita, umění práce se svými emocemi 

(zlostí, strachem, aj.), pokora, umění odpočívat a práce s časem a pozitivní smýšlení. 

(Hasson, 2015) 

 Díky rozvinuté emoční inteligenci dokáží manageři a leadeři řídit nejen sebe, ale také 

ostatní mnohem efektivněji. Silné emoční propojení vůdců s ostatními lidmi v organizaci 
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zapříčiňuje lepší povědomí podřízených o tom, co je po nich požadováno a tím zvyšuje 

výkonnost organizace. 

4.6  Sledování změn 

Sledování změn je chápáno ve smyslu sledování pokroku a přizpůsobování leadera změnám, 

které se dějí v oboru činnosti organizace a v jejím okolí. Aby vůdce zůstal efektivní při 

vedení lidí, je zapotřebí, aby měl aktuální přehled dění kolem sebe. Ať už to jsou novinky v 

oboru činnosti organizace, nové trendy ve vedení lidí nebo nové politické prostředí kolem 

organizace. V tom je rozdíl mezi leaderem a managerem. manager se drží osvědčených 

principů a postupů, nerad provádí změny, a proto je pro něj obtížné zaměřit se na osobní 

rozvoj. Zatímco leader zůstává aktuální, věnuje se sebe rozvoji a dění kolem sebe. 

 Bedrnová uvádí, že vůdčí osobnosti by měly neustále obměňovat a aktualizovat své 

schopnosti a přizpůsobovat je aktuální situaci. (Bedrnová, 1994) 

 Pokud se chce manager stát leaderem, musí opustit zajeté koleje a vyrovnat se se 

změnami, které přicházejí. Změny však v sobě obsahují riziko, pochybnosti a nejistoty. A 

právě vůdci se s těmito změnami dokáží velmi dobře vyrovnat a kontrolovat je. (Owen, 

2006) 

 Další oblastí, kde je potřeba sledovat změny, je kontrola výsledků činnosti leadera, 

jež poukazuje na to, zdali byla vize vůdce v organizaci přijata či nikoliv. Owen navrhuje pro 

kontrolu úspěšnosti zavedené změny prostý vzorec. Viz Obrázek 2 - Vzorec úspěšnosti 

změny. 

 

Obrázek 2 - Vzorec úspěšnosti změny 

 

Zdroj: Owen, 2006 
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4.7  Nové nástroje používané ve vedení lidí 

 V následujících kapitolách uvedu výběr nástrojů pro efektivní vedení lidí. Tyto 

nástroje jsou v posledních letech stále častěji a plošněji využívané. Svým charakterem je 

můžeme považovat jako nové nástroje používané leadery při vedení lidí. (Armstrong, 2015; 

Lansberg, 2000) 

 Nástroje leaderů podporují aktivitu, motivaci a zájem pracovníků. „Vedení lidí ve 

firemním kontextu spočívá v “dělání správných věcí“ v hledání a využívání nových způsobů 

stanovování cílů a získávání lidí pro tyto cíle. Podstatou leadershipu je tedy také změna ve 

způsobech práce s lidmi. Už to nejsou podřízení, ale spolupracovníci, aktivní, motivovaní a 

schopní (kompetentní) spolutvůrci cílů, kteří v týmu dokáží nacházet nejvhodnější způsoby 

a cesty k naplňování firemní vize a strategie.“ (Plevová, 2012: 71) 

 Také Kotter (2015) popisuje nástroje vedení jako protiklad oproti klasickým řídícím 

aktivitám. Tradiční řízení je podle něj založené na plánování, organizování, výběru 

pracovníků a kontrole a dále na sledování dosažených výsledků, kdy smyslem řídících 

aktivit je vytvořit určitý řád v průběhu činností organizace s cílem dosáhnout požadovaných, 

zpravidla krátkodobých výsledků. 

 Oproti tomu nástroje vedení lidí jsou založeny na stanovení záměru, vize 

budoucnosti, zapojení lidí, k čemuž má sloužit komunikace se všemi zúčastněnými, jejich 

motivování a inspirování s cílem získat lidi pro změny a dlouhodobé potřeby organizace. 

Smysl vedení lidí tedy vidí především v podněcování aktivity a iniciaci tvořivého a 

podnikatelského ducha. Tedy vyvolávání činnosti pracovníků, která směřuje dál, než je 

disciplinované plnění stanovených úkolů. (Kotter, 2015) 

4.7.1 Outsourcing 

 Outsourcing je stav, kdy si organizace najme dodavatele na provedení specifických 

prací. Nejčastější outsourcing ve firmách je ve formě procesu získávání zaměstnanců. 

Organizace při něm pověří dodavatele, aby převzal odpovědnost za proces získávání 

zaměstnanců. (Armstrong, 2015) 

 Grant a Hoffman (2011) dodávají, že outsourcing výrazně organizaci šetří čas a 

náklady, uvolňuje kapacitu pracovníků pro splnění důležitějších úkolů, redukuje risk, 

decentralizuje strukturu a redukuje byrokracii. 
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4.7.2 Řízení talentů 

 Pojem řízení talentů v sobě zahrnuje strategie a politiky zaměřené na systematické 

rozpoznávání, získávání, stabilizování, využívání a rozvíjení jedinců s vysokým 

potenciálem. Výběr kandidátů s potenciálem rozvoje je prováděn od běžných zaměstnanců 

až na vrcholovou úroveň. Výběr talentů je zásadní pro přežití vize a filozofie organizace a 

pro rozvoj organizace. (Armstrong, 2015) 

 Přesto je nutno uvést, že leader se nezaměřuje pouze na talentované spolupracovníky, 

ale rozvíjí a inspiruje všechny lidi kolem sebe bez výjimky.  

4.7.3 Motivace 

 Motiv je důvod k určité aktivitě nebo k určitému jednání. Motivy člověka vycházejí 

z Maslowovy pyramidy potřeb. Motivace je podle Bělohlávka (2008) důležitá zejména pro 

udržení pracovního úsilí pracovníků, zlepšení pracovního procesu a hledání úspor, zajištění 

loajality zaměstnanců, a zajištění kvalitních pracovníků. 

 Pokud se člověk snaží uspokojit svou potřebu a do cesty se postaví nepřekonatelná 

překážka, může nastat frustrace a demotivace pracovníka, a nakonec jeho odchod z 

organizace. 

 Podle Tomana (2010) můžeme rozdělit motivaci na vnitřní (dosažený výsledek, 

zajímavá činnost, osobní růst, společenský význam a postavení) a vnější (finanční odměna, 

zaměstnanecké výhody, pochvala a uznání, povýšení, zahraniční cesty). 

 Efektivní vůdce by se měl snažit ovlivňovat své spolupracovníky především vnitřní 

motivací. Toho může dosáhnout například sdělováním vize a dobrou komunikací. Ale neměl 

by zapomínat ani na vnější motivace spolupracovníků. 

4.7.4 Práce z domova 

 Práce z domova je formou flexibilního zaměstnání a mnohdy také nástrojem 

používaným pro motivaci zaměstnanců. Lze ji rozdělit na dva podobné termíny. První je 

home office, což znamená občasnou práci z domova (pouze omezené procento pracovních 

dní v roce). Druhý je home working, což je stoprocentní práce z domova. 

 Práce z domova je založena na oboustranné důvěře a respektu a klade mnohem vyšší 

nároky na komunikaci v týmu i na způsob organizace práce. Pracovník musí být schopen 

také dobře si organizovat čas, mít silnou vůli a udržovat bdělou pozornost. Home working 



 42 

je vhodný pro profese jako jsou konzultanti, analytici, programátoři nebo návrháři, nebo také 

administrativní profese. (Armstrong, 2015) 

 Práce z domova ve formě home office se ve zdravotnických organizacích vyskytuje 

převážně u agentur domácí péče, kde pracovník po fyzické práci s pacienty vyplňuje doma 

potřebnou dokumentaci, stanovuje cíle a vytváří jiné činnosti, které by jinak vykonával v 

prostorách zaměstnavatele. 

4.7.5 Humanistický přístup ve vedení lidí 

 V jedné z předchozích kapitol jsem rozdělil styl vedení na autokratický, 

demokratický a liberální. Efektivní vůdci používají zejména liberální a demokratický styl 

řízení. Díky tomu, že leader se vyznačuje vysokou mírou empatie, umí také pracovat s 

emocemi a aktivně se zajímá o své spolupracovníky, bychom od něj ani jiný přístup než 

humanistický nemohli očekávat.  

 Humanistický přístup pochází z humanistické psychologie 20. století. Jejími 

hlavními představiteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers.  

 Základní pilíře humanistické psychologie, ze kterých se odráží humanistický přístup 

ve vedení lidí:  

• člověk je vnímán jako rovný partner, 

• práce s vyššími lidskými vlastnostmi (svoboda volby, seberealizace, kreativita, 

hodnocení aj.)  

• individuální přístup  

• smysluplnost  

• zájem o komplexní lidskou bytost (Rogers, 2014) 

4.7.6 Efektivní komunikace 

 Leader je mistr v komunikaci. Komunikace je hlavním nástrojem leadershipu a 

zároveň také vlastností efektivního vůdce. Jako nástroj dovoluje vůdci dosáhnout 

požadovaných změn a cílů, umožňuje předávat vize a motivovat spolupracovníky, delegovat 

a dávat zpětnou vazbu. Pro úspěšné vedení lidí musí leader komunikovat efektivně a 

otevřeně. Ale musí umět také aktivně naslouchat. (Armstrong, 2015) 
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4.7.7 Umění delegovat 

 Delegování úkolů znamená, že leader na podřízeného přenáší část vlastních 

pravomocí a odpovědnosti. Naučit se dávat odpovědnost a důvěru spolupracovníkům je 

velmi těžké. Proč to leader dělá? Ze dvou důvodů; za prvé, aby mu ulehčil podřízený práci 

a leader tak měl více času na jiné úkoly a za druhé chce podpořit a rozvíjet pracovníka, aby 

úkol zvládnul v budoucnu. 

 Delegování se zcela liší od úkolování, při kterém vedoucí pracovník přesně stanoví, 

jak se má úkol splnit a zadá přesné postupy a nástroje, které kontroluje a vymáhá jejich 

splnění. Při delegování úkolů naopak nechává leader podřízenému volnost při řešení a 

podporuje jeho kreativitu, předává mu také část odpovědnosti za splnění úkolu, ale část 

odpovědnosti si nechává pro sebe. Při plnění úkolu je připraven pracovníkovi pomoci, pokud 

se na leadera obrátí, ale nestojí mu za zády. (Cipro, 2009)  

4.7.8 Koučing, Supervize, Mentoring 

4.7.8.1  Koučing 

 Jednou z nejčastěji využívaných forem individualizovaného vzdělávání a rozvoje je 

koučing. Původ koučování můžeme hledat ve sportu. Koučování uvolňuje potenciál člověka 

a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon.  

 Koučování je považovaný za velmi efektivní nástroj rozvoje lidí, jelikož rozvíjí 

osobnost, zvyšuje výkonnost a produktivitu, využití potenciálu, podporuje kreativitu, 

zvyšuje schopnost adaptace a podporuje motivaci a sebeřízení. (Whitmore, 2016) 

 Podle Hroníka (2002) však koučování nemusí být vhodné pro každého. Mezi koučem 

a koučovaným musí být naprostá důvěra, jelikož se jedná o velmi osobní kontakt.   

4.7.8.2  Supervize 

 Supervize je poměrně nový nástroj doporučovaný k využití ve zdravotnických a 

sociálních organizacích. Supervizor vede řídícího pracovníka k zamyšlení nad vlastním 

přístupem prostřednictvím sebereflexe. Jelikož se zaměřuje spíše na osobnost 

supervidovaného, než na technické řešení, jedná se o metodu, která je někde mezi 

koučováním a mentoringem. (Legnerová, 2015) 

 Venglářová (2013) definuje supervizi jako proces, jehož účastníkem je tým, skupiny 

pracovníků či jednotlivec. „Proces je zaměřen na reflexi profesní role, činností a aktivit 
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spojených s pracovní pozicí. Zejména se využívá v profesích zaměřených na práci s lidmi, 

tedy ve zdravotnictví a sociálních službách, v řízení lidských zdrojů a postupně i v oblasti 

vzdělávání.“ (Venglářová, 2013: 14) 

4.7.8.3  Mentoring 

 Mentorování má původ v řecké mytologii „V báji o Odysseovi se dovídáme, že když 

odjížděl do války s Trójany, svěřil dům a vzdělání svého syna svému příteli Mentórovi. 

„Řekni mu všechno, co znáš,“ požádal ho při svém odjezdu a nevědomky tak vymezil obsah 

pojmu mentorování.“ (Whitmore, 2016: 23) 

 V mentorování je mentor na rozdíl od koučování a supervize odborně vzdělaný v 

tématu, kterého se mentorování týká. 
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5  Manager versus leader, aneb kdo aplikuje současné trendy ve vedení 

lépe? 

 Podle mého názoru nejlépe vystihuje rozdíly mezi leadershipem a managementem 

citát Kets de Vriese (2006: 295): „Leader dělá dobré věci, zatímco manager dělá věci dobře.“ 

 Jak uvádí Kotter (2015) management se stále ještě nestal leadershipem, a proto je 

potřeba je od sebe řádně odlišit. Velkou chybou je tyto dva pojmy zaměňovat a nevidět mezi 

nimi rozdíl. Další chybou je označovat leadery pouze vedoucí pracovníky na pozicích 

vrcholového managementu a managery pracovníky na pozicích středního managementu. 

Poslední chybou je vnímat leadership pouze jako osobnostní charakteristiku, neboli 

charisma. Když má člověk výborné charisma, neznamená to, že automaticky bude také 

výborným vůdcem. 

 Na následujícím obrázku můžeme vidět podíl mezi managery, leadery a přechodovou 

oblast leaderů-managerů. (Viz Obrázek 3 - Podíl leaderů a managerů) Z obrázku vyplývá, 

že je stále málo managerů, kteří by byli zároveň leadery. Jedná se o přirozenou situaci, která 

je ovlivněna osobností vedoucího pracovníka a prostředím, ve kterém se nachází; každý 

vedoucí pracovník má tendenci inklinovat během své praxe více k vedení nebo řízení. 

Vedoucí pracovník může také volit různé styly a přístupy v závislosti na konkrétních 

okolnostech (situační vedení).  

Obrázek 3 - Podíl leaderů a managerů 

 

Zdroj: Dubrin (2013) 
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 Kets de Vries (2010) vidí managery jako zaměřené na krátkodobé plány a současnost, 

preferující stabilitu. Manager chce mít vše pod kontrolou a vše řídit, hledá „jak“ a soustředí 

se na procesy. Naopak leadery vidí jako orientované na dlouhodobé projekty a budoucnost, 

upřednostňující změnu. Leader se snaží delegovat a předávat odpovědnost, hledá „proč“ a 

má vizi. Můžeme tedy říci, že manageři se zajímají spíše o úkol a jeho výsledky, vůdci zase 

spíše o lidi.  

 Zaleznik (1977), profesor leadershipu na Harvard Business School, ve svém článku 

poukazuje na to, že managerská kultura je založena na racionalitě a kontrole. Manager je 

„řešitelem problému“ pokud se nějaký objeví, k úkolům, které se rodí z potřeb, přistupuje 

pasivně až neosobně. Toleruje spíše rutinní práci a vnímají ji jako proces, který umožňuje 

určení strategie, rozhodování, plánování, koordinování aj. Manager upřednostňuje zaběhlé 

způsoby nad riskem. Charakteristika leadera podle Zazelnika je opačná než výše uvedené; 

leader si vytváří k úkolu pozitivní a osobní vztah, zapojuje do vedení emoce. Leader toleruje 

chaos, protože se snaží o porozumění, komplexní přístup a kreativitu. Ačkoliv leadeři pracují 

pro organizaci. 

 Techniky managementu a leadershipu jsou zcela odlišné, ale zároveň se překrývají. 

Manager řídí organizaci jako stroj, v týmu je důležitý a management je pro něj věda. Leader 

má rád změnu a inovaci, v týmu je nepostradatelný a leadership je pro něj umění. (Adair, 

2009) 

 V následující tabulce lze nalézt shrnutí stěžejních rozdílů mezi leaderem a 

managerem: 

Tabulka 2 - Rozdíly mezi leaderem a managerem 

 Leader Manager 

Techniky Měkké techniky Tvrdé techniky 

Styl vedení Liberální Autoritativní 

Měření Výsledků Aktivit 

Orientace Dlouhodobá Krátkodobá 

Rozhodování Intuice Analýza 

Poznatky Sdílení Shromažďování 



 47 

Změna Adaptace Rigidita 

Mysl Vizionářská Racionální 

Předávání Delegování Úkolování 

Úspěch a odpovědnost Týmová Individuální 

Energie Altruistický Egocentrický 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Přes výše uvedené rozdíly nelze říci kdo je více potřeba a kdo aplikuje současné 

trendy ve vedení lépe. Obě dvě role – leader i manager, jsou v organizaci potřebné a 

nezastupitelné. Neboť vize je důležitá, ale musí být též realizovatelná. A jak uvádí Drucker 

(1998: 52) Oddělovat vedení od managementu je nesmysl. Jsou časti a součásti stejné práce. 

Ano, jsou odlišné, ale asi tak jako pravá ruka od levé, ústa od nosu. Patří ke stejnému tělu.“ 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

6  Nové nástroje vedoucích pracovníků při vedení multidisciplinárních 

týmů 

Druhá část diplomové práce se zabývá analyticko-výzkumným zkoumáním nových 

nástrojů při vedení multidisciplinárních týmů v malých a středně velkých zdravotnických 

organizacích v předchozím roce. 

Následující kapitoly popisují nejprve cíle výzkumu, dále pak metodologii 

výzkumného šetření a jeho realizaci. Další kapitoly se věnují interpretaci dat získaných z 

individuálních hloubkových rozhovorů.  

7  Výzkumný záměr a výzkumné otázky 

Studiem literárních zdrojů, zahraničních článků a studií a internetových zdrojů jsem 

dospěl ke zjištění, že pro efektivní vedení lidí ve zdravotnické organizaci je zapotřebí nejen 

kvalitní vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků a jejich senzitivita k využití stylu 

vedení, ale i účinné využití nástrojů moderního managementu a personalistiky. Vedení 

lidí ve zdravotnické organizaci je prostředím citlivějším kvůli multidisciplinaritě týmů 

složených někdy dokonce až z desítky profesí. (viz kap. 3.3.2) 

7.1  Výzkumný záměr 

Ve výzkumu mě zajímalo, jaké je vzdělání vedoucích pracovníků v oblasti vedení 

lidí, jak chápou význam vedení lidí a jaké vedoucí pracovníci používají styly vedení a 

nástroje moderního managementu a v neposlední řadě také jak motivují své 

zaměstnance. Výzkum se snaží také zodpovědět otázku, jaká očekávání mají vedoucí 

pracovníci v pracovním vztahu s nově nastupující generaci zaměstnanců. Pro výzkumné 

šetření jsem tedy definoval tyto cíle: 

• Zjistit, jaké je vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků ve 

zdravotnických organizacích. 

• Zjistit, jaké vedoucí pracovníci využívají styly vedení lidí (leadershipu) a 

nástroje moderního managementu. 

• Zjistit, jestli vnímají vedoucí pracovníci ve zdravotnických organizacích 

rozdíly mezi generacemi zaměstnanců. 
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Přes veškeré mé snahy se jedná o výzkum explorativní. Výzkumné závěry tedy nelze 

vztáhnout obecně na problematiku vedení lidí ve zdravotnických organizacích v České 

republice. Teorie a výstupy uvedené v závěru práce platí pro vzorek respondentů, kteří mi 

poskytli zkoumaná data. Výzkumné šetření chápu tedy spíše jako inspiraci pro vedoucí 

pracovníky ve zdravotnických organizacích a nástin možného vývoje vedení lidí ve 

zdravotnictví. Data mohou sloužit jako inspirace pro další výzkumné pracovníky a studenty 

managementu. 

7.2  Hlavní výzkumné otázky  

 Záměrem kvalitativního šetření je zjistit, jaké nové nástroje a metody v současnosti 

využívají vedoucí pracovníci při vedení pracovníků, jaké je jejich vzdělání a jak vnímají a 

jsou připraveni na generační rozdíly pracovníků.  

 Teoretický rámec tvoří teorie vedení lidí, leadershipu a managementu 

zdravotnických organizací, dále styly vedení lidí a některé teorie personalistiky. Výzkumné 

šetření se opírá právě o tento teoretický rámec.  

Hlavní výzkumné otázky tedy zní: 

HVO 1:  Jaké je vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků zdravotnických  

  organizací? Jakými kurzy řízení prošli?  

HVO 2:  Jaké nástroje a metody vedení lidí využívají vedoucí pracovníci   

  zdravotnických organizací?  

HVO 3:  Jaké změny ve vedení lidí očekávají vedoucí pracovníci zdravotnických  

  organizacích s nástupem nové generace zaměstnanců? 

7.2.1 Operacionalizace dílčích výzkumných otázek 

HVO 1: Jaké je vzdělání a seberozvoj vedoucích pracovníků zdravotnických 

organizací? Jakými kurzy řízení prošli? 

Indikátory: vzdělání vedoucích pracovníků, názor respondentů na seberozvoj, forma 

seberozvoje vedoucího pracovníka, zaškolení na pozici vedoucího pracovníka, absolvování 

kurzů zaměřených na leadership a management 

 

DVO 1/1: Jaké je vzdělání vedoucích pracovníků? 

• Jaké školy absolvovali vedoucí pracovníci? 
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• V jakém oboru a na jakém postu pracovali vedoucí pracovníci před současnou 

pozicí? 

DVO 1/2: Jak probíhalo zaškolení vedoucího pracovníka na současnou pozici? 

• Jak probíhal pracovní pohovor a nástup vedoucích pracovníků na současnou pozici? 

• Jaký je systém vzdělávání ve zdravotnických organizacích? 

DVO 1/3: Jaký mají vedoucí pracovníci názor na seberozvoj a jakou formou se dále 

rozvíjí? 

• Co si myslí vedoucí pracovníci o podpoře seberozvoje a dalšího vzdělávání 

pracovníků? 

• Vyhledávají vedoucí pracovníci semináře a kurzy, které se zabývají vedením a 

řízením lidí? 

• Mají vedoucí pracovníci v organizacích k dispozici mentora/kouče/supervizora? 

DVO 1/4: Jaké kurzy v oblasti leadershipu a managementu vedoucí pracovníci 

absolvovali? 

• Jaké kurzy zaměřené na řízení absolvovali vedoucí pracovníci? 

• Co vede vedoucí pracovníky k účasti na těchto vzdělávacích akcích? 

 

HVO 2: Jaké nástroje a metody vedení lidí využili vedoucí pracovníci zdravotnických 

organizací v posledním roce svého působení?  

Indikátory: názor na pojem vedení lidí, styly vedení vedoucího pracovníka, názor na 

charakterové vlastnosti leadera, nástroje využívané při vedení lidí, kultura organizace 

 

DVO 2/1: Co si představují vedoucí pracovníci pod pojmem vedení lidí? 

• Co si představují vedoucí pracovníci pod pojmy „vedení lidí“ a „leadership“? 

• Jaké charakterové vlastnosti má podle vedoucích pracovníků mít leader? 

DVO 2/2: Jaká je organizační kultura ve zdravotnických organizacích? 

• Jak vypadá chování zaměstnanců v organizaci? 

• Jak vypadá organizace z hlediska personalistiky? 

DVO 2/3: Jaké styly vedení používají vedoucí pracovníci nejčastěji? 

• Jaké styly vedení používají v praxi nejčastěji? 
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• Jaké mají vedoucí pracovníci zkušenosti s náborem a propouštěním pracovníků? 

• Kolik podřízených mají vedoucí pracovníci v týmu? 

• Jakou formou komunikují vedoucí pracovníci s podřízenými? 

• Jak podporují vedoucí pracovníci komunikaci ve svém týmu? 

• Sledují vedoucí pracovníci změny a trendy ve vedení lidí? 

DVO 2/4: Jaké nástroje typické pro vedení lidí využili vedoucí pracovníci v posledním 

roce? 

• Jak a kdy používají vedoucí pracovníci nástroje jako jsou motivace, outsourcing, 

home office, odměňování, delegování supervize týmu, řízení talentů? 

• Jak motivují vedoucí pracovníci své podřízené? 

• Řídí vedoucí pracovníci také zaměstnance jiných organizací v rámci outsourcingu? 

• Poskytují vedoucí pracovníci svým podřízeným home office? 

• Jak rozhodují vedoucí pracovníci o odměnách svých zaměstnanců? 

• Zprostředkovávají vedoucí pracovníci supervizi svému týmu? 

• Delegují vedoucí pracovníci práci na své podřízené a předávají jim odpovědnost za 

svěřené úkoly? 

• Znají vedoucí pracovníci pojem řízení talentů? 

• Sdílejí vedoucí pracovníci vizi a plány organizace se svými podřízenými? 

 

HVO 3: Jaké změny ve vedení lidí očekávají vedoucí pracovníci zdravotnických 

organizacích s nástupem nové generace zaměstnanců? 

Indikátory: názor na generační rozdíly, zkušenosti vedoucího pracovníka při řízení různých 

generací, názor na vedení nové generace 

 

DVO 3/1: Co si myslí vedoucí pracovníci o generačních rozdílech svých podřízených? 

• Jaké vedoucí pracovníci vnímají generační rozdíly mezi zaměstnanci? 

• Jaký je věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším členem týmu vedoucích 

pracovníků? 

DVO 3/2: Jaké jsou zkušenosti vedoucích zaměstnanců při vedení rozdílných generací? 

• Dají se podle vedoucích pracovníků popsat generační rozdíly podřízených?  

• Liší se přístup vedoucích pracovníků k nejmladšímu a nejstaršímu členu týmu? 
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DVO 3/3: Co si myslí vedoucí pracovníci o vedení nových generací? 

• Co si myslí vedoucí pracovníci o nově nastupující generaci? 

• Jak bude podle vedoucích pracovníků vypadat vedení lidí za 10 let? 

• Je potřeba změnit přístup organizací k vedení nové generace? 
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8  Metodologie výzkumu 

Výzkum se opírá o teoretická východiska práce a o literaturu zabývající se 

kvalitativním výzkumem, který byl zvolen vzhledem k charakteristice dané problematiky. Z 

publikací o kvalitativním výzkumu jsem čerpal informace, jak vytvořit co nejlepší design 

výzkumu, jak správně napsat scénář, jak vést interview a jak získaná data správně nakódovat 

a analyzovat. 

Podle Dismana (2008: 285) je kvalitativní výzkum „nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality.“ Hendl (2016: 45) dodává, že „někteří metodologové... 

považují za kvalitativní výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod 

nebo jiných způsobů kvantifikace.“ 

 Uvedené definice kvalitativního výzkumu korespondují s výzkumným záměrem, 

proto byl pro sběr dat zvolen tento typ výzkumu.  

 Jak uvádí Hendl (2016: 46) „Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k 

činnosti detektiva. Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají 

k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry.“ 

 S tímto výrokem souhlasí také Švaříček a Šeďová (2007: 24) a dodávají, že „Jde o to 

do hloubky a kontextuálně prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm 

maximální množství informací.“  

8.1  Techniky sběru dat 

 Sběr dat našeho výzkumného šetření probíhal technikou hloubkových rozhovorů s 

respondenty na základě připraveného scénáře.  

8.1.1 Hloubkový rozhovor 

Nejčastěji používanou technikou sběru dat je hloubkový rozhovor, který se jevil 

jako vhodná technika sběru dat i pro náš výzkumný záměr. Podle definice Švaříčka a 

Šeďové (2007: 159) se jedná o „… nestandardizované dotazování jednoho účastníka 

výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek.“ Vzhledem 

k předem připravenému scénáři, který jsem během rozhovoru doplňoval dalšími 

improvizovanými a upřesňujícími dotazy, se ve výzkumném šetření jedná o polo 

strukturovaný typ hloubkového rozhovoru. Scénář hloubkového rozhovoru je rozdělen 

do několika tematických okruhů: 
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• Zdravotnická organizace: velikost firmy; počet a profese přímých podřízených; 

organizační složky organizace; pozice vedoucího pracovníka 

• Vzdělání vedoucího pracovníka: vystudovaná instituce; délka praxe; doba na 

současné pozici; absolvované kurzy a seberozvoj; přítomnost mentora/supervizora 

• Techniky vedení: chápání pojmu leadership; styly a strategie vedoucího 

pracovníka při vedení lidí; nástroje motivace zaměstnanců;  

• Generační rozdíly: vnímání generačních rozdílů; dosavadní zkušenosti; postoj a 

připravenost na změny  

 Design výzkumného šetření je inspirovaný literárními zdroji. Snažil jsem se 

například klást nejdříve otázky zaměřené na přítomnost a teprve pak na minulost a 

budoucnost, postupovat od obecných informací ke konkrétním a od neproblémových 

zkušeností k problémovým. Úvodní otázky byly jednoduché, cílené na demografické údaje 

respondenta a měly navodit důvěru a spontánní vyprávění. Následovaly hlavní otázky s 

cílem získat informace o interpretacích, názorech, pocitech, dojmech a přesvědčeních 

dotazovaného ve vztahu ke zkoumané problematice. Ukončení rozhovoru se odehrávalo v 

klidu a respondentům byl poskytnut dostatek času na doplnění předchozího vyprávění a 

prostor pro jejich dotazy. Také jsem neopomněl poděkovat účastníkům za spolupráci při 

výzkumu. (Hendl, 2016; Švaříček, Šeďová, 2007) 
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9  Realizace výzkumného šetření 

Provedení výzkumného šetření korespondovalo s výzkumným záměrem a 

zvoleným typem kvalitativního výzkumu. 

Jako teoretické východisko mi sloužilo konstatování Hendla (2016: 58) 

„Kvalitativní výzkum používá induktivní formy vědeckých metod, hloubkové studium 

jednotlivých případů, nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování. Cílem je 

získat popis zvláštností případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech 

světa. Kvalitativní výzkum je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v 

přirozených podmínkách sociálního prostředí.“ 

Hlavní skupinu metod sběru dat při kvalitativním dotazování v empirickém 

výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí. 

Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů.“ (Hendl, 

2016: 168) 

Švaříček a Šeďová (2007) hovoří o induktivní logice výzkumu, kdy dochází 

nejprve ke shromáždění adekvátního množství dat, ve kterém poté hledá pravidelnosti 

a stanovuje předběžné závěry, pro které hledá v datech další oporu. Výstupem 

výzkumného šetření jsou nově formulované teorie či hypotézy podložené důkazy ze 

zkoumaných dat.  

Provedení výzkumného šetření zahrnovalo nejdříve přípravu scénáře pro 

hloubkové rozhovory. Sestavil jsem okruhy výzkumných otázek, které vycházely ze 

znalosti teoretického rámce vedení lidí, personalistiky a managementu ve zdravotnictví. 

V rámci jednotlivých okruhů jsem stanovil jednotlivé výzkumné otázky. Dalším 

krokem bylo shromáždění vzorku respondentů podle předem stanovených kritérií.  

Data z uskutečněných rozhovorů jsem dále zpracovával technikou tzv. tematické 

analýzy, analýzou jevů, jejich seskupováním do kategorií a využitím induktivní logiky 

při tvorbě a potvrzování teorií.  

9.1  Vzorek respondentů 

 Pro výběr respondentů jsem stanovil specifická kritéria. Nejdůležitějším kritériem 

kladeným na účastníky výzkumu je jejich pracovní pozice, musí jít o vedoucího pracovníka 

ve zdravotnické organizaci. Dalším kritériem je, že vedoucí pracovník musí být na dané 

pozici dostatečně dlouhou dobu. Pro účely výzkumu jsem zvolil délku působení v organizaci 
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na vedoucí pozici minimálně dva roky. Vedoucí pracovník musí pocházet z malého nebo 

středně velkého podniku (musí tedy řídit minimálně 10 až 250 zaměstnanců).  

 Účastníky výzkumu jsou muži i ženy ve stejném poměru, rovnoměrně jsou také 

vybráni zástupci soukromých a státních organizací. Výzkumné šetření je provedeno na 

území hlavního města Prahy. Pro lepší přehlednost uvádím zacílení výzkumu v odrážkách: 

Zacílení výzkumu 

• vedoucí pracovníci s praxí minimálně 2 roky 

• malá nebo střední zdravotnická organizace 

• minimálně 10 až 250 zaměstnanců 

• 1:1 soukromá, státní organizace 

• 1:1 ženy, muži 

• na území hl. města Prahy 

 Výběr respondentů probíhal oslovením známých managerů působících na středních 

a vysokých managerských pozicích ve zdravotnických organizacích. V několika případech 

také kontaktováním vrcholového managementu zdravotnických organizací prostřednictvím 

emailové adresy zveřejněné na webových stránkách organizace.  

 Z osloveného počtu osob se ke spolupráci přihlásilo 12 potencionálních respondentů. 

Z toho někteří byli vyselektováni, jelikož nesplňovali kritérium délky praxe na vedoucí 

pozici nebo pocházeli z organizace, která mám méně než 10 zaměstnanců (mikropodnik). 

Jeden potencionální respondent ze svého souhlasu s rozhovorem nakonec ustoupil, jelikož 

byl v té době velmi časově vytížen. 

 Hloubkový rozhovor byl nakonec uskutečněn se šesti vybranými respondenty tak, 

aby byl poměr mezi muži a ženami 1:1. Stejný poměr 1:1 byl použit pro vedoucí pracovníky 

ze státních a nestátních organizací. Dva vedoucí pracovníci pocházejí z vrcholového 

managementu a čtyři ze středního managementu organizací. Průměrný věk respondentů byl 

38,5 let, průměrná délka ve vedoucí pozici 5,9 let. 

 Z důvodu anonymizace jsem respondentům náhodně změnil křestní jména a upravil 

jsem veškeré informace, které by mohly odkrývat organizace, ze kterých respondenti 

pocházejí.  
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Přehled účastníků výzkumu 

• Ivana, 38 let, státní organizace, vedoucí sestra, 3 roky praxe 

• Milan, 37 let, státní organizace, finanční ředitel, 14 let praxe 

• Leona, 38 let, státní organizace, staniční sestra, 3,5 roku praxe 

• Petr, 41 let, nestátní organizace, vedoucí sestra, 5 let praxe 

• Michal, 38 let, nestátní organizace, ředitel organizace, 6 let praxe 

• Lenka, 42 let, nestátní organizace, vrchní sestra, 4 roky praxe 

 Všichni účastníci výzkumu pocházeli z hlavního města Prahy, proto byly rozhovory 

vedeny osobně. Tato osobní setkání probíhala přímo na pracovištích respondentů. Pro 

interview bylo zvoleno klidné prostředí kanceláře nebo místnosti pro porady, v jednom 

případě kvůli nedostatku vhodného prostoru v podnikové kavárně. Všechny rozhovory byly 

nahrávány na diktafon pro pozdější přepis rozhovorů. S nahráváním byli respondenti 

seznámeni před započetím rozhovoru a všichni s ním souhlasili. 

 Při provádění rozhovorů jsem si kladl za cíl získat co největší možné množství dat, 

ale neopomněl jsem ani etickou otázku výzkumu. Respondenty jsem seznámil s cílem a 

podmínkami výzkumného šetření. Velkou váhu jsem kladl na anonymitu respondentů a 

získaných dat. Všichni respondenti potvrdili ústně v úvodu rozhovoru informovaný souhlas 

s účastí na výzkumném šetření. 

9.2  Osobní reflexe k rozhovorům 

 V rámci výzkumného šetření jsem měl možnost vyzkoušet si práci výzkumného 

pracovníka a vést polo strukturovaný hloubkový rozhovor. Úplně prvním dotazovaným 

respondentem byl student z oboru řízení a supervize, který pracuje na vedoucí pozici. 

Rozhovor s ním nebyl zařazen do výzkumu, neboť sloužil pouze jako pilotáž k potvrzení 

správného nastavení polo strukturovaného scénáře a získání zpětné vazby.  

 Díky této zkušenosti jsem zjistil, že scénář je nastaven adekvátně, všechny otázky 

jsou srozumitelné a pomohou mi získat potřebná data.  

 Během uskutečňování rozhovorů jsem zjistil, že práce výzkumníka je velmi zajímavá 

ale také náročná na pozornost. Postupně jsem díky získané zkušenosti mohl precizovat 

dotazy a věnovat se detailům pomocí doplňujících otázek.  

 Součástí prováděných rozhovorů byly také terénní poznámky, do kterých jsem si 

zaznamenával postřehy, zajímavé okolnosti a řeč těla respondentů.  
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 Velmi zajímavou zkušeností pro mne bylo vést rozhovor s různými typy osobností a 

vnímat rozdíly v odpovědích mezi středním a vrcholovým managementem. Další zajímavou 

zkušeností bylo udržování flow rozhovoru a směřování rozhovoru správným směrem.  

 Rozhovor s jedním respondentem trval 50 minut. Většinou se mi tento časový 

interval dařil dodržovat, pouze s jediným respondentem trval rozhovor 60 minut, jelikož 

respondent měl k tématu mnoho přínosných informací a bylo vidět, že ho téma velmi zajímá.  

 Pozitivní zpětnou vazbou pro mne byla také skutečnost, že se respondenti aktivně 

zajímali o téma výzkumného šetření, a i když neznali určité odborné termíny, dokázali přesto 

většinou přesně určit jejich význam a uváděli, že si o daném termínu rádi zjistí více 

informací. Jeden z respondentů si díky hloubkovému rozhovoru lépe uvědomil styl řízení a 

svou roli v organizaci a tím lépe poznal sám sebe, což mu bylo přínosem. 

9.3  Zpracování dat 

 Sběr dat pomocí hloubkových rozhovorů probíhal v průběhu dvou týdnů. Následně 

byly všechny nahrávky podrobeny doslovnému přepisu pro lepší práci při analýze dat. Kvůli 

anonymizaci byla nahrazena křestní jména respondentů, některé citlivé údaje a také byly 

nahrazeny některé informace v přepisech, které by vedly k odhalení zdravotnické 

organizace. Přepisy rozhovorů byly následně vytisknuty pro účely tematické analýzy a 

kódování daných jevů. Následná analýza dat probíhala s doplněním o terénní zápisky. 

9.3.1 Tematická analýza 

Tematická analýza je metodou, která slouží k identifikování a analýze témat v 

získaných kvalitativních datech. Předpokladem pro využití dané metody analýzy je 

existence určitého kódu. Za kód může být brán například seznam témat, komplexním 

modelem s jednotlivými tématy nebo kombinací. Téma je zde kód, který je vnímán jako 

určitý vzor (pattern), který se objevuje v datech a který interpretuje aspekty konkrétního 

zkoumaného fenoménu. Téma zachycuje v textu důležitá data, která souvisí s hledáním 

odpovědi na výzkumnou otázku. Téma se však nemusí vyskytovat ve všech získaných 

datových souborech. (Braun, Clarke, 2006) 

Průběh tematické analýzy lze rozdělit do tří fází. První fází je kódování, které 

spočívá v identifikaci a kategorizaci těch částí přepisů, které by mohly být přínosné při 

hledání odpovědí na výzkumné otázky. Kódováním zvýrazním relevantní pasáže, a 

případně přidám náležitý komentář. Druhou fází je interpretace kódů, kde se slučují 

kódy, které mají společný význam. Sloučení vytvoří shluky dat (clusters), které se opět 
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upravují a posléze aplikují na všechny přepisy. (Viz obrázek 4 - Diagram výzkumu). Ve 

třetí fázi se z analyzovaných dat vyvozují klíčová témata a vytvoří se diagram vztahů 

mezi jednotlivými tématy. (Braun, Clarke, 2006; Hendl, 2016) 

Obrázek 4 - Diagram kódů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10 Analýza a interpretace dat 

Následující interpretace dat je rozdělena do oblastí, které odpovídají hlavním 

výzkumným otázkám. Text je členěn do kapitol několika úrovní, které reprezentují 

kategorie a případně subkategorie, vytvořené při otevřeném kódování. 

Některé výpovědi respondentů jsou v následujícím textu z důvodu srozumitelnosti 

mírně poupraveny, striktně jsem však dbal na zachování jejich významu a kontextu. 

10.1  Vzdělání a sebe rozvoj vedoucích pracovníků 

 Vedoucím zaměstnancem se člověk stává po úspěšném vykonání přijímacího 

pohovoru, nebo při povýšení. Otázkou, kterou ale ani tato diplomová práce nedokáže 

zodpovědět, je zda se vůdcem rodíme nebo se jim učíme být? O nalezení odpovědi na tuto 

otázku se pokusilo již mnoho osobností ze světa managementu, jmenujme například P. F. 

Druckera, jehož jsem již citoval v teoretické části této práce. 

 Odpověď není jednoznačná, nicméně lze konstatovat, že pozici vedoucího 

pracovníka předchází výběrové řízení nebo povýšení, což jsou první kroky, které vedou k 

odpovědnosti a  za podřízené pracovníky.  

 Položil jsem si tedy zásadní otázku, zda přeci jen může ovlivnit vzdělání a osobnostní 

předpoklady respondentů čili vedoucích pracovníků přijetí na pozici, zaučení se a určení 

jejich dalšího působení v rozvoji sebe sama. Doplňujícími otázkami byly otázky směřující 

právě k rozvoji vedoucího pracovníka v duchu sebevzdělávání během působení na vedoucí 

pozici, což je oblast, která by neměla z mého pohledu být určována někým jiným, ale naopak 

vybírána samotnými vedoucími pracovníky. 

 Většina vedoucích pracovníků má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání 

bakalářského stupně, které téměř ve všech případech neodpovídá potřebám jejich současné 

pozice. Většina vedoucích zaměstnanců se na současnou pozici dostalo na základě 

doporučení s následným pohovorem v komorní skladbě. Vnímají tak svojí pozici mírně 

odlišně než ti pracovníci, kteří byli na pozici přijmutí takzvaně „z venčí“. Všichni vedoucí 

pracovníci se shodují na tom, že jim vysokoškolské vzdělání pomohlo minimálně v orientaci 

v současném právním řádu, ale větší a hlubší využití pro svou praxi téměř nepopisují. 

 Z rozhovorů vyplynulo, že většina vedoucích pracovníků se aktivněji vzdělávala do 

momentu nastoupení do vedoucí funkce, kdy s novými kompetencemi a odpovědností 

mnohdy posunují své vzdělávání do pozadí anebo se vzdělávají spíše pasivně či nevědomě. 
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Zajímavým se jeví fakt, kdy téměř všichni respondenti nevnímají potřebu vzdělávat se 

v oblasti managementu, což popisují na základě tvrzení „dokud to funguje, není potřeba se 

učit“. 

 Jak vypadá vzdělání mých respondentů a co považují v této oblasti za důležité 

podrobně uvádím v následujících podkapitolách. 

10.1.1 Vzdělání vedoucích pracovníků 

 Názory na potřeby vzdělávání se u respondentů liší. Možné ovlivnění nastává 

v momentě rozhodnutí se pro vedoucí pozici ve spojení se stylem oslovení a vzbuzení zájmu 

u jednotlivých respondentů. 

 Čtyřem respondentům, Ivaně, Milanovi, Leoně a Petrovi, byla vedoucí pozice 

nabídnuta současným vedením organizace, ve které působili již před tím, jako řadoví 

zaměstnanci. Můžeme tedy hovořit o procesu povýšení, při kterém nehráli u těchto 

respondentů potřeby vzdělání a úroveň jejich vzdělání stěžejní roli. Byli přijati na základě 

oslovení a souhlasu. Spontánně jedním dechem dodávají, že nebylo ve spojení s jejich 

povýšením řešeno současné vzdělání a pokud ano, bylo jim pouze doporučováno 

absolvování alespoň jednoho stupně vysokoškolského či specializačního studia: 

 „Mám středoškolské vzdělání s maturitou a teď studuju ještě bakaláře na vysoké 

škole. … Pracuji přes tři roky jako vedoucí sestra v nemocnici. Předtím jsem pracovala na 

stejné pozici v ambulantní sféře.“ Ivana 

 „Vystudoval jsem obchodní školu jako střední, pak vysokou školu v oblasti ekonomie 

a magisterská evropská studia. … Jinak jsem byl na pozici finančního ředitele už dlouhou 

dobu, tak 14 let, ale bylo to neoficiální. Předtím jsem dělal toho rozpočtáře a pak metodiku. 

A když odcházela ředitelka, lid donutil vedení, aby mě oslovilo samo.“ Milan 

 „...mám ukončenou vyšší odbornou školu s titulem DiS. Jsem tady 3,5 roku jako 

staniční sestra. Předtím jsem manažerskou práci nedělala, pouze jsem vedla tým sester jako 

parťačka „ Leona 

 „Mám střední odborné vzdělání ve zdravotnictví. … Předtím jsem pracoval na stejné 

pozici v podobném segmentu ale s jinou cílovou skupinou.“ Petr 

 Zbylí dva respondenti, Michal a Lenka, se na současnou vedoucí pozici dostali cestou 

přijímacího řízení, kdy byl v první řadě posuzován jejich profesní životopis a pokud splnili 
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určitá kritéria, byli pozváni na osobní pohovor, kde předkládali svou koncepci vedení. 

V jejich případě bylo zásadní splňovat nejen praktické požadavky, jako je délka praxe, 

předchozí zkušenost ve vedení lidí, ale také splňovat určený koncept vzdělání především 

z odborného hlediska: 

 „Klasika, mám střední školu, pak jsem studovala bakaláře na sestru a teď studuju 

magistra v oblasti managementu. … Předtím jsem byla v jiném oboru. Byla jsem asistentka 

generálního ředitele, a ještě jakoby personalistka nebo personální manažer, přijímala jsem 

lidi do tamté velké firmy.“ Lenka 

 „Studoval jsem bakaláře, diplomovaného specialistu a magistra řízení a supervize. 

„Jsem šestým rokem ředitelem neziskové organizace. Předtím než jsem se přihlásil do 

výběrového řízení na ředitele … ve chvíli, kdy odcházela předchozí ředitelka, tak jsem od ní 

dostal pobídku, vyhlašujeme výběrové řízení, přihlas se.“ Michal 

 S potřebou „mít dosažené“ určité vzdělání se ve své práci vedoucí pracovníci 

potýkají celkem často. Vztaženo v kontextu u svých podřízených plní vzdělání v zásadě 

vždy a pouze legislativní normy. V tomto ohledu můžeme komparovat rozdíly mezi státní a 

soukromou sekcí, kdy v rozhovorech zřetelně zaznívaly obtíže pojící se k možnostem počtu 

přijímaných zaměstnanců a jejich odměňování. Tyto jsou rigidnější v systému státním a 

vedoucím pracovníkům tak více svazují ruce. Jinou zásadní roli faktoru vzdělávání si 

vedoucí pracovníci nepřipouštějí, a to ani ve svém vlastním případě – ve smyslu formálního 

školského vzdělání. 

10.1.2 Další vzdělávání vedoucích pracovníků 

 Pokud pominu vzdělávání respondentů ve formálním školském sektoru, ve smyslu 

středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, můžeme dále hovořit o vzdělání v rámci 

rozvoje každého jednotlivého respondenta. 

 Z povahy tématu jsem se v rozhovorech zaměřil na získání hlubšího pochopení 

postojů a přístupů jednotlivých respondentů ke vzdělávání zaměřeném na management, 

vedení lidí a leadership. 

 Zjistil jsem, že spíš než rozvoj ve zmíněných oblastech preferuje většina respondentů 

rozvoj v odborných tématech, které ještě neznají, či tématu práce s týmem. U školení 

zaměřených na týmovou spolupráci se můžeme samozřejmě setkat s nástroji managementu, 

ale ve většině případů o těchto školeních respondenti takto nesmýšlejí. Značný vliv na výběr 



 63 

kurzů nehrála překvapivě cena, ale především zájem vedoucího pracovníka o téma, které 

pokud možno ještě neslyšel, nebo, které mu podle jeho aktuálních potřeb může něco dát. 

Pocit, který ve spojení s  managerskými kurzy rezonoval ve všech rozhovorech byl spíše 

neutrální. Až na jednoho respondenta, Michala, který absolvoval kurzy managementu 

v zahraničí během střední školy a v období po ní, respondenti nevnímají nabízené české 

kurzy jako přínosné. 

 Ivana tyto potřeby vzdělávání nemá: „Neabsolvovala jsem kurzy na vedení lidí, 

pouze zaměřený na osobní rozvoj. Nikdy jsem to asi ve své práci nepotřebovala. Mám pocit, 

že mi jde vše, co potřebuji dobře a myslím si, že ve státním sektoru má člověk dost jasně 

určení postupy řešení situací a tak není potřeba lidi vzdělávat tak, jako jinde.“ 

 Milan je naladěn na podobnou notu jako Ivana: „Žádný kurz jsem neabsolvoval. 

Myslím, že základy člověk pochytí ve škole a zbytek si musí zažít anebo načíst.“ 

 Lenka vnímá přínos tematicko-teoretických kurzů pouze jako parciální: 

„Sebevzdělávání v kurzech managementu a vedení lidí? To ani ne, to nemám šanci ani, leda 

soukromě. Leda ta komunikace, ta mě zajímá. Jo ale jo člověče, měli jsem kurz o zpětné 

vazbě a týmovém růstu, ale víš, co to si člověk ani nevybavuje, protože mě to přijde, že mi 

tam nic nového nikdo neřekl. Jinak si vybírám většinou to, co nevím, jako z toho odborného 

zdravotnictví. Takže třeba proti syndromu vyhoření, krizovou intervenci no a potom třeba 

když se nám tam dostávají třeba neurologická onemocnění, a tyhle nemoci, takže abych o 

tom věděla víc no. Aby to mělo smysl no.“ Lenka 

 Leona a její tým spadá do státního sektoru, sama respondentka jiný, než státní sektor 

nezná a pro fakt bezproblémového fungování jejího oddělení nesmýšlí nad vzděláváním se 

v managerské oblasti: „Na managerském kurzu jsem byla jednou jedinkrát za celou tu dobu. 

Nevím, jak se jmenoval a nebavilo mě to. Sama bych si to nevybrala, byla jsem poslána 

nadřízenou, protože jeden člověk onemocněl. Jednou za rok jezdím na školení odborné, 

vybírám si podle toho jaký jede kolektiv, jedeme se hlavně bavit a odpočinout si za jejich 

peníze (poznámka: za peníze organizace). Manažerské školení mě ani nenapadlo a 

nenapadá, protože mě to nezajímá, nebaví mě to, nerozumím tomu a myslím si, že to co 

umím, stačí.“ Leona 

 Petr popisuje tematickou stejnorodost zdánlivě nesouvisejících vzdělávacích 

programů, které pro něj působí, stejně jako u Michala spíše „ztrátově“ v porovnání poměru 

stráveného času a nových informací: 
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 „Ano, absolvoval jsem kurzy, mám další vzdělání jako specialista pro lidské zdroje 

jako rekvalifikační studium MŠMT. Takže práce s lidmi a v tom směru vedení lidí mě zajímá. 

Ale teď od vzdělávání odpočívám a spíše sám vzdělávám a přednáším. Pro mě se stejně hledá 

vzdělání těžce, které mě zajímá, a zároveň mám spoustu povinností, takže časově... Ale byl 

jsem vlastně ještě v rámci organizace na kurzu mentoringu a personálním mentoringu, což 

jsem částečně využil ale vesměs to bylo to samé, čím jsem prošel v rámci rekvalifikace na 

personalistu specialistu. Přišlo mi, že to je přes kopírák.“ Petr 

 „Ano, mám kurzy od NATO krizového řízení a nouzového plánování, a přesto, že to 

zní odtažitě, tak leckdy se to hodí. A pak jsem měl kurz, kterej byl výbornej na stipendium od 

britskýho psychologicko-sociologického institutu Base Water, na kurzu který se jmenuje 

Managing complexity in organisations, což byl týdenní kurz v británii na práci s týmovou 

dynamikou v malých týmech složených z různých profesí. To mi dalo hodně. To bylo ještě 

před působením v organizaci. Pak jsme měli pěknou managerskou akademii v rámci 

dvouletého grantu pro lidi, který jsou ve středním managementu organizace. Tam jsem se 

nedozvěděl pro mě nic objemného, ale zároveň mi to pomohlo, jelikož jsem tam byl se svým 

týmem, tak mi to pomohlo lépe pochopit, co má kdo za postoje vůči jednotlivým metodám 

řízení, co kdo potřebuje, jaký přístup k němu může být výhodný nebo přinášet výsledky a 

bylo to dobré praktické zopakování dovedností v aplikaci s lidmi, se kterými pracuji.“ 

Michal 

10.1.2.1 Zaškolování na pozici 

 V krátkosti zmíním zaškolovací proces, který byl silně individuální vzhledem k 

faktu, kdy byli čtyři ze šesti respondentů povýšeni, tedy byla jim nabídnuta vedoucí funkce. 

Pouze dva tím pádem úspěšně prošli při vstupu do nové organizace vykonáním přijímacího 

řízení. Z rozhovorů nicméně plyne informace, která jasně definuje potřebu zaškolení a čas 

potřebný k ustálení se na nové pozici, který se v průměru pohybuje v rozmezí 6ti až 12ti 

měsíců od nástupu do funkce. 

  „Když jsem přebírala funkci, tak mi (předchozí pracovnice) předala kontakty a když 

třeba potřebuji někoho najít, tak hledám na intranetu. ... Zaškolení na pozici mi trvalo tak 

tři čtvrtě roku, protože jsem v tom dost plavala.“ Ivana 

 „Zaškolení jsem neměl, protože (předchozí ředitelka) skončila půl roku před tím, než 

jsem nastoupil, ale měl jsem výhodu v tom, že jsem to oddělení znal. Takže jsem se zaškolovat 

úplně nemusel, ale pak jsem poznával ty detaily. Měsíce jsem si sledoval, co kdo jak dělá a 
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sledoval terén a dělal si zápisy. Pak jsme si udělali celodenní schůzku (s nadřízeným) a řekli 

jsme si co je potřeba změnit. Dneska si myslím, že fungujeme podle mých představ.“ Milan 

 „Byla jsem oslovena staniční sestrou, primářem a vrchní sestrou. Pohovor nebyl, 

moje předchůdkyně musela narychlo odejít, tak někoho hledali a vybrali si mě. Velkým 

motivátorem k tomu to přijmout byly ranní směny a volné víkendy, mám malé děti, tak si je 

chci užít. Byla jsem pak hozena do víru. Pár informací mi ukázala jiná pracovnice na stejné 

pozici na jiném oddělení a pak už jsem musela sama. Než jsem všechno pochopila, tak mi to 

trvalo tak rok.“ Leona 

 „Nedělal jsem pohovor, spíš to byly takové dva zásadní rozhovory od mých dvou 

nadřízených, a žádné zaučování nebylo. Agendu jsem znal a uměl, tak ani nebylo potřeba.“ 

Petr 

10.1.2.2 Podpora vedoucích pracovní a podřízených 

 Otázce vzdělávání věnuji ještě jednu kapitolu. Zajímal jsem se také o to, jakým 

způsobem podporují vedoucí pracovníci své podřízené v dalším vzdělávání, jakých 

možností využívají a jak s případnými možnostmi pracují, podle čeho vybírají a jakou 

podporu sami vedoucí zaměstnanci dostávají ze strany organizace. 

 Z rozhovorů vyplynulo, že všichni respondenti mají přidělený určitý budget finanční 

hotovosti, na základě kterého plánují vzdělávání pro podřízené pracovníky během celého 

roku. Sami vedoucí pracovníci si v této oblasti určují zájmové kurzy, jak popisuji 

v předchozích kapitolách. Při zaměření na zaměstnance se vedoucí pracovníci snaží 

nastavovat motivační prvky (budget na dané školení) na nejvyšší možné úrovni tak, aby 

podřízené pracovníky vzdělávání co možná nejméně zatěžovalo a pokud možno také bavilo 

a bylo jim přínosné, což ve většině případů rezonuje ze strany vedoucích pracovníků jako 

další benefit, kterou svým podřízeným mohou zajistit oficiální cestou mimo finančních 

kompenzací, o kterých píši v dalších kapitolách. 

 Respondenti sami vnímají potřeby podpory a vzdělávání různě. Někteří více, ostatní 

spíše méně. Během rozhovorů je znát trend v zavádění supervizí. Na druhou stranu se 

zvyšujícím se množstvím přidělených kompetencí oceňují někteří vedoucí zaměstnanci 

možnost konzultovat osobní rozvoj a nastavení cesty vedení s dalšími specialisty 

personalisty a osobními kouči. 
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10.1.2.3 Vzdělávání zaměstnanců 

 Při plánování vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky se vedoucí 

zaměstnanci potýkají s novým faktem zrušení povinnosti průběžného sběru kreditů z dalšího 

vzdělávání, které bylo, jak jedním dechem dodávají všichni přímí vedoucí zdravotnických 

týmů, „největším motivátorem pro vzdělávání“. Jak budou v tomto mezičase, kdy zůstává 

povinnost vzdělávat se, ale není dále blíže specifikovaná, plánovat a jednat vedoucí 

pracovníci zatím neví. V této oblasti se snaží i nadále držet nastavený směr plánování a 

poskytování kurzů „na míru“ k danému zaměstnanci, či jeho přáním. 

 „Byla situace, kdy se kurzy zneužívaly, někdo šel na školení Excelu a chodily tam 

jeho děti. My jsme měli kurzy jazykové, teď se to strašně omezilo.“ Milan 

 „Ano, tak to máme jednou za rok papír, vypíšeme tam co kdo má a o co zájem teda, 

sepíše se to a podívají se granty a pak se za půl roku zjišťuje, jestli na to peníze jsou nebo 

ne. No a pak se to platí podle zájmu těch lidí, no. Teď mám třeba kurz certifikát cévkování 

u muže a pak máme kurzy ELNEC, a tak. Většinou se snažíme, aby to bylo od někoho, kdo 

má jméno, třeba od Gaudie a hlavně aby byly certifikované.“ Lenka 

 „No vzhledem ke změně zákona o vzdělávání zdravotnických povolání je to 

zkomplikovaný, protože když teď nemusí sbírat kredity, tak je to na tom, že hledáme vhodný 

vzdělávací aktivity pro kolegy. Oni mají dáno vnitřní směrnicí, že mají roční budget na 

vzdělávání, který mohou využít. Oni to vědí, já to vím. A pak podle toho co je zajímá, tak 

hledáme možnost jestli v tom kalendářním roce je nějaká možnost to uplatnit a využít. Někdy 

se to daří a někdy ne. Když bylo povinné vzdělávání zdravotníků, tak to bylo jednodušší. Teď, 

když je to takový rozvolněný, tak nedokážu posoudit, jestli to je k lepšímu nebo k horšímu.“ 

Petr 

10.1.2.4 Mentoring, koučing a supervize 

 Ve věci využívání supervize nebo koučingu samotnými vedoucími pracovníky je 

opět znatelný rozdíl mezi státním (Leona) a nestátním sektorem (Petr). V nestátním sektoru 

je více rozvinuta možnost absolvování jak mentorských sezení, tak supervizních setkání. 

 „Teď jsme byly se staničníma na supervizi kousek za Prahou. Já jsem se toho strašně 

bála, ale byla to nakonec legrace. Přišla s tím vrchní, a tam jsme dělali SWOT analýzu a 

byli jsme rozděleni do skupin a byla to jako hra. Nikdo mi předtím nic nevysvětlil, bylo nás 

tam asi 20. Supervizorka nám ale vůbec neporadila, a v zápise který nám poslala také nebyl 
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žádný závěr, takže vlastně nevíte jakoby co s tím dělat. Příště pojedu, myslím, že by to mělo 

být jednou za půl roku.“ Leona 

 „Máme, fungují, odezva je výborná. A dokonce si už sami říkají, že tenhle supervizor 

nestojí za nic a tenhle je dobrej. Teď jsme museli zrovna vyměnit.“ Petr 

 Spontánně zaznívaly pozitivní ohlasy na programy supervizí, které jsou při zaměření 

na členy týmu vedoucími pracovníky oceňované ze všeho nejvíce. Vedoucí pracovníci 

osobně také využívají supervize a nebo, pokud mají možnost, i další druhy poradenství, jako 

je koučing a mentoring. A to především ve chvílích, kdy nemají možnost jednat přímo a cítí 

se být v úzkých. Nejčastěji je mentorem či koučem přímý nadřízený nebo specialista v osobě 

personalisty. 

10.2  Nástroje a metody vedení lidí 

 Různé styly a nástroje ve vedení lidí jsou podrobně uvedeny v teoretické části. A 

právě na zmíněné styly, nástroje a metody a jejich využívání respondenty – vedoucími 

pracovníky, jsem se v praktické části této diplomové práce zaměřil podrobněji. 

 Aby bylo možné probrat s jednotlivými vedoucími pracovníky nástroje a metody ve 

vedení lidí, bylo nutné nejdříve zjistit, jak vnímají nastavení kultury organizace a 

komunikační kanály v jejich každodenní praxi. V návaznosti na toto téma jsem se zaměřil 

na postoje a vnímání vedoucí funkce respondentů z jejich pohledu při zhodnocení jejich 

působení ve funkci. Jednohlasně, nezávisle na sobě respondenti udávají spokojenost na své 

současné pozici a také spokojenost se stylem, jakým kolektivy vedou, ať už je styl jakýkoliv. 

 Téměř všichni respondenti vnímají svou pozici podobným způsobem, charakterizují 

ji odpovědností. V čem se ale rozcházejí je názor na používání stylů vedení lidí. Všichni 

respondenti uvádí, že používají nejčastěji demokratický styl vedení, ale během rozhovorů 

bylo zřejmé, že tomu tak vždy není. 

 V otázce používání existujících nástrojů pro vedení lidí se všichni respondenti 

vyjádřili ke každému nástroji a jeho praktickému (ne)využívání. Z rozhovorů vyplynulo, že 

nejpoužívanějším nástrojem pro vedení lidí ze strany vedoucích pracovníků je motivace a 

odměňování, pokud možno ve finanční podobě. Na tento způsob odměny zaměstnanci 

„slyší“ nejlépe a u našich respondentů se drobně liší nastavování takovýchto nástrojů ve 

smyslu plošného či úkolového odměňování. 
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 Dalším nejvíce používaným nástrojem je delegování, které vedoucí pracovníci 

používají v kombinaci s motivací, kdy vybrané podřízené pracovníky delegují speciálními 

úkoly, či přímo předávají svoje pravomoci, čímž dosahují několikanásobného efektu – 

získají čas na jinou důležitější práci a vybraný pracovník má pocit důležitosti při realizaci 

daného úkolu, čímž dochází k jeho posunu v osobním růstu, pokud se osvědčí. 

 Stále více používaným nástrojem je supervize, která se v posledních letech čím dál 

tím více dostává také do prostředí rigidnějších státních institucí. Největším popisovaným 

problémem ze strany vedoucích pracovníků ve státním sektoru bývá nedůvěra zaměstnanců 

v supervizi, zároveň však není ze strany vedení vytvářen krok, který by tuto nedůvěru 

snižoval a zaměstnance ve využívání supervize podporoval. V tomto ohledu tedy zaostávají 

vedoucí pracovníci ve státním sektoru, oproti sektoru nestátnímu, kde jsou supervize stále 

běžnější součástí zdravotnických organizacích v kontextu hlavního města Prahy, na jejímž 

území bylo výzkumné šetření realizováno. 

 Nejméně používanými nástroji jsou home office, řízení talentů a outsoursing. Home 

office je využíván opět spíše v nestátních organizacích, ve státních organizacích ho najdeme 

pouze výjimečně. Pokud byl zmíněn outsourcing, jednalo se především o čerpání 

technických zdrojů anebo administrativních činností, jako například účetní a lékový audit. 

V otázce řízení talentů vybraní respondenti spíše tápají, přičemž většina respondentů vnímá 

řízení talentů jako nástroj rozhodovatele pro odměňování, nebo plánování dalšího 

vzdělávání pro „šikovné“ zaměstnance. (Viz Tabulka 3 - Nástroje moderního managementu) 

 Podrobnější popis jednotlivých zjištění uvádím v následujících podkapitolách. 

Tabulka 3 - Nástroje moderního managementu 

 Milan Ivana Lenka Leona Michal Petr CELKEM 

Motivace 1 1 1 1 1 1 6 

Outsourcing 1 0 0 1 1 1 4 

Home office 0 0 1 0 1 1 3 

Odměňování 1 1 1 1 1 1 6 

Delegování 0 1 1 1 1 1 5 

Supervize týmu 0 1 1 1 1 1 5 

Řízení talentů 0 0 0 0 0 1 1 

Sdílení vize a 

cílů 

0 0 0 1 1 1 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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10.2.1   Organizační kultura & Komunikace 

 Vedoucí pracovníci bývají často středem pozornosti, středem komunikačních toků a 

v neustálé konfrontaci ze strany jejich přímých vedoucích, správních rad, anebo 

podřízenými vedoucími či samotnými zaměstnanci. Tyto a jiné situace ovlivňuje především 

nastavená kultura organizace a schopnost vedoucího pracovníka se vyznat v organizaci, znát 

nejen své kompetence, ale také volit vhodné komunikační kanály pro komunikaci jak 

směrem nahoru, tak směrem dolů, případně také směrem horizontálním. 

10.2.1.1 Jak vnímají respondenti organizační kulturu 

Například Ivana vnímá kulturu organizace jako: „... mezilidské vztahy, uniformu FTSP (tým 

pro podporu zdraví), kulturu prostředí a emoce. V organizaci máme etický kodex 

zaměstnanců a dodržujeme dresscode a nikdo s tím nemá problém. Naše kultura organizace 

mi vyhovuje částečně, tak na 90%, 10% ne, nevyhovuje mi sportovní vyžití a podpora 

volnočasových aktivit, která sice v nějaké formě existuje, ale je stále nutné hradil značnou 

část ze svého, což je demotivující vzhledem k platovým podmínkám.“ 

 Milan, ze státního sektoru, stejně jako Ivana se s pojmem kultura organizace moc 

nepotkává a tak si není jistý, o čem přesně byla řeč: „Kdybych bral kulturu kolem mojí práce, 

tak si myslím že je dobrá. Nevím úplně, jak to je myšleno, to nebude asi nic stanoveného, 

popsaného a řečeného ne?“ 

 Trochu jiným pohledem ze státního sektoru vnímá kulturu organizace také Leona: 

„Pod pojmem kultura organizace mě nic nenapadá. Představuji si to jako v jakém směru 

organizace pojede. Patří tam třeba směrnice, asi, z těch tedy nadšená nejsem, ale zase lepší 

než nemít určené nic a každý by si dělal co chtěl. Zaměstnancům to dává aspoň směr. Máme 

také etické kodexy. To jsem zrovna dneska lepila na stěnu. Jo a máme také uniformy, ale 

strašné, chceme nové.„ 

 Lenka zná definici organizace, nicméně její interpretace je zajímavá, když se 

zamyslíme nad kulturou nestátní organizace, ve které pracuje: „Kultura organizace? Jestli 

jdu do té práce ráda nebo ne, to je pro mě nejdůležitější, a to je asi kultura, že? Jako nevím, 

jestli tam patří to a to, nebo co by tam tak mohlo být, ale já si myslím, že jde o ten pocit. A 

ten, když máte, jako dobrý, tak máte dobrou kulturu.“ 

 Michalovým hlavním úkolem na nynější pozici bylo posunout organizaci kulturním 

směrem k moderní a zapadající organizaci, určující jakýsi vzor pro další organizace 
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podobného typu. Definici kultury organizace zná velice dobře, ze svých studií, ale také ze 

své praxe: … dokonce se dá kultura organizace měřit a popisovat.“ 

 Pozitivní přístup ke kultuře organizace s rostoucím vnitřním konfliktem střetu zájmů 

vedoucího pracovníka a odvracení se organizace od původního cíle prožívá Petr: „U nás 

dobrý. Ale nastavená kultura v organizaci mi přijde, že mě trochu svazuje. Mám chuť a 

tendenci věnovat se více přímé péči a mám pocit, že organizace chce dělat noblesní službu 

nejen v oblasti přímé péče, ale i v jiných oblastech, jako jsou vzdělávání, edukační činnosti, 

vydavatelství a detabuizaci témat. S čímž tedy vnitřně souhlasím, ale mám pocit, že mě ty 

aktivity kolem trochu svazují a ta přímá péče není tak vidět, jde do ústraní.“ 

 Z rozhovorů vyplynulo, že v nestátním sektoru je spíše znatelné povědomí o kultuře 

organizace, než v sektoru státním. Na druhou stranu je zřejmé, že téměř všichni oslovení 

respondenti nastavenou kulturu respektují i když sní nesouhlasí, nebo si nejsou jisti, zda je 

nastavení kultury správné. 

10.2.1.2 Jaké komunikační kanály respondenti používají 

 Součástí kultury organizace je více či méně také komunikace a schopnost využívat 

z pozice vedoucích zaměstnanců efektivní komunikační kanály. V této oblasti se 

respondenti jednoznačně shodují na nejvíce přínosném komunikačním kanálu, a to 

rozhovoru tváří v tvář čili osobní schůzkou s jedincem, či skupinou. Spontánně zmiňovaným 

nejčastějším, nejúčinnějším a nejpreferovanějším druhem osobní komunikace bývají porady 

mezi různými organizačními složkami (úrovněmi organizace) nebo v týmu. Nastavení 

systému porad se sice u jednotlivých vedoucích pracovníků liší, ale vesměs se jedná o 

podobný vzorec, kdy jsou na poradách řešeny veškeré stěžejní záležitosti k provozu a vedení 

týmu či organizace. Někteří respondenti vnímají poradu jako nutnost a její přínos jako méně 

efektivní, vzhledem k délce trvání a opakování porad. Jiní respondenti vnímají porady jako 

možnost přímého kontaktu k řešení nastalých situací a předávání důležitých informací. 

 V případě terénních služeb řadí respondenti mezi nejčastěji používané metody 

komunikace také telefonní rozhovor, jehož přínosy jsou pro vedoucí pracovníky podobné, 

ne-li stejné jako v případě osobního setkání. 

 Druhým nejčastěji používaným nástrojem komunikace je emailový klient, pomocí 

kterého jsou podřízeným ze strany vedoucích pracovníků předávány důležité informace 

v případech, kdy není možný osobní ani telefonický kontakt. Jedná se zejména o technické 

a administrativní informace, či zápisy z porad apod. 
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Naopak nejméně používaným komunikačním kanálem bývá dopis v tištěné podobě. 

Respondenti tuto formu pro komunikaci s podřízenými během své kariéry nepoužívají skoro 

vůbec, výjimku tvoří Ivana, která v písemné podobě předává informace noční službě. 

 „Jednou měsíčně jsou setkání vrchních sester a primářů, dále nám vedení předává 

informace skrze intranet a mail. Nejraději s podřízenými komunikuji tváří v tvář, někdy jsou 

také potřeba lístečky s poznámkami noční službě.“ Ivana 

 „Porady se dělají pravidelně, hlavně s vedením. S týmem porady moc nedělám, 

nejsem příznivec oficiálních porad, jednou za čas ji udělám, ale většinou proberu to co řeší 

s nimi v kanceláři. Každý den jim nosím poštu a vyřeším s nimi pracovní věci. Pokud je to 

něco osobního nebo personálního tak to vyřeším u sebe v kanceláři. Takže mám o lidech 

přehled a porady nejsou tím páde, tak moc třeba. Co se týká komunikace a mě, tak já 

komunikuji hodně. Někdy dostávám i zprávy, jestli vím, že když má email 6 řádků, že ho 

nikdo nečte. Hlavně používám komunikaci osobní a emailovou, osobní nejde tak často, jak 

bych chtěl, protože mi někteří zaměstnanci nesedí v baráku. Telefonickou moc nemám rád, 

protože já řeším hodně technických postupů, takže jim raději napíšu email a pak zavolám a 

proberu s nimi. Kdybych Vám měl diktovat dvě strany změn v procesu, tak byste to popletl, 

takže proto mám rád emailovou, protože do toho emailu se člověk může podívat i vícekrát 

než mu to popisovat.“ Milan 

 „Komunikuji osobně, mailem, na poradách, na hlášeních a na týmech, to je 

pravidelně každou středu, jsou ty týmy. Mailem prostě ten zbytek, tam jsou většinou zápisy 

pro ty, co na poradě nebyli. Jinak email je hlavní informační kanál. A pak si akutní věci 

voláme, že.“ Lenka 

 „Hlavní komunikační kanál je osobní komunikace, pak máme Whatsapp skupinku, 

kde si předáváme také organizační informace a jednou za 3 měsíce máme s týmem provozní 

schůze. Tak se řeší technikálie, osobní problémy řeším výlučně osobně a to o samotě s daným 

člověkem.“ Leona 

 „Emailová komunikace je u mě jednosměrná, mě přijde asi 50 mailů denně, takže 

moji přímí podřízení ví, že mohou očekávat odpověď zhruba do týdne a že když ví, že je 

potřeba něco rozhodnout dříve, tak mi zavolají. A že když něco počká, tak se to třeba dá 

vyřešit na poradě.  Jednou týdně je hodinová porada vedoucích, kteří vedou týmy v přímé 

péči a na to navazuje hodinová porada vedoucích backoffice. Jednou za měsíc je porada 

spojená a řeší se věci spojené. Jednou za měsíc až šest týdnů mám rozhovor s každým 
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vedoucím, který je hodnotící nebo rozvojový. Jednou za 6 týdnů až 2 měsíce je supervize 

všech vedoucích dohromady.“ Michal 

 „Nejvíc používám telefonáty a osobní setkání v rámci provozu, ale 30% mé pracovní 

doby je telefonování. Řeším logistiku, operativu, řešení problémů a v malém množství je to 

emailová komunikace. Ale spíše v rámci sdělení důležitých věcí, nebo přípravy procesní 

změny nebo když potřebuji součinnost, když je třeba něco měnit nebo reagovat třeba na 

GDPR. A dojednáváme si, kdy to budeme řešit. Takže email na zásadní věci, ale pouze 

informativního charakteru. Schůze máme každý týden, jsou strukturované a jsou 

koncipovány v rámci týdnu, první polovina je provozní a v druhé polovině procesní. Pokud 

potřebuji více času, tak buďto poradu prodloužíme nebo svoláváme mimořádnou poradu. 

Což se děje tak jednou za 1/4 roku.“ Petr 

10.2.2   Pojem vedení lidí vs. leadership 

 Vedoucí pracovníci fungují v rámci kultury organizace, organizační struktury a 

vedou tým nebo týmy lidí, za jejichž práci více či méně zodpovídají. Jak ale vnímají sami 

sebe? Zajímalo mě, jestli dokáží vybraní vedoucí pracovníci rozlišit či sjednotit pojmy 

leadership a vedení lidí, a jaké charakterové vlastnosti by podle nich měl vůdce mít, aby byl 

úspěšným. 

 Vedoucí pracovníci hovoří o leadershipu ve většině případů jako o vedoucí pozici, 

kde má vůdce úctu svého okolí a je spolehlivý. I když se na první pohled zdá, že někteří 

respondenti rozlišují vedoucího pracovníka a leadera, ve finále hovořili zcela nevědomě o 

totožné osobě, se stejnými vlastnostmi, klady i protiklady. 

 „Pod pojmem vedení lidí si představím mateřskou školku, můj tým je teď na této 

úrovni.  Leadership to je takový ten co táhne. Není to šéf, co diriguje ale je to ten vůdce, 

který táhne za ten provaz na začátku. … No, já jsem ten, co stojí na začátku lana, ale 

představuji si takovou hvězdici, každé to lano táhne někam jinam a mým úkolem je, prostě 

to udělat, by táhli jedním směrem. Je to takový les nebo prales, kde je potřeba srovnat ty 

pokřivené stromy, které si rostou kam chtějí.“ Ivana 

 „Vedení lidí? To je odpovědnost za lidi, protože spoléhají, že jim vyřídí odměny nebo 

něco, když je možnost. Leadership to je takový jakoby ten šéf, ten, na kterého ostatní 

spoléhají. Vedoucí no. Ale ten vedoucí, co dělá svou práci, ne který sedí jen na tom postu, 

ale snaží se posouvat dopředu.“ Milan 
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 „Vedení lidí, to je důslednost, klacek a bič. A leadership, tak to mě napadne no ... 

hmmm, bublina ze žvýkačky. To je prostě taková nafouklá bublina, že k tomu nemám slov. 

Jak si tady máme hrát na něco prostě, co se dá dělat úplně normálně.“ Lenka 

 „Pod pojmem vedení lidí a leadership mě vůbec nic nenapadá.“ Leona 

 „Vedení lidí vnímám jako radost a úkol. Leadership, no já si myslím, že spousta lidí 

nemá to slovo rádo, protože jim evokuje managerský newspeak, a že je to škoda. Když si 

představím leadership, tak je to pro mě skautský vedoucí nebo skvělej primář, kterej má 

velkej respekt před celým oddělením. … Já si myslím, že jsem spíš leader a že právě jak je 

to dobře nastavené, tak mám kolem sebe lidi, kteří umí dotahovat věci do konce.“ Michal 

 „Vedení lidí to je práce, práce, práce. A leadership je práce a více přemýšlení. Mezi 

leaderem a vedoucím mi nepřipadá, že v tom je rozdíl.“ Petr 

 Respondenti dále nezávisle na sobě popsali vlastnosti leadera na základě představy 

ideálu k němuž by se chtěli sami přiblížit: 

„… spravedlivý a rozumný.“ Leona 

„… být psycholog a stratég, to stačí. Být nezaujatý.“ Ivana 

„… komunikativní, měl by mít autoritu a neměla by to být šedá myš, měl by umět vystupovat 

a mít základy slušného chování. „ Milan 

„… aby se mu dalo věřit, aby se dalo opřít o jeho slova, aby byly pravdivý.“ Lenka 

„… trpělivost, analytické uvažování, důslednost a asi otevřenost.“ Petr 

10.2.3   Styly vedení & Sledování trendů ve vedení lidí 

 Vedení lidí probíhá v několika různých směrech a stylech – demokratický, 

autokratický a liberální. Různé organizace a různí vedoucí pracovníci se vědomě i nevědomě 

pohybují v těchto třech stylech vedení. Mohou je také různě kombinovat dle toho, jak 

vyžaduje daná situace.  Z rozhovorů vyplynulo, že většina respondentů používá nejvíce 

demokratický styl vedení v situacích, které se dotýkají přímo pracovních úkonů jejich 

podřízených, neboli členů týmu. 

 Vedoucí pracovníci velice dobře ovládají styly vedení lidí, i když je přímo neumějí 

pojmenovat. Jsou schopni přecházet z jednoho stylu na druhý a zpět. Nemají problém 
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s použitím jakéhokoliv stylu vedení, ale nejméně využívaným stylem vedení je styl liberální. 

To respondenti komentují tak, že by při používaní tohoto stylu přestali být vedoucími 

pracovníky. V souvislosti s autoritou a důvěrou, kterou by měli vzbuzovat, to pro ně není 

správná cesta. 

 Téměř všichni respondenti spontánně hovoří o nutnosti umět se správně rozhodnout, 

který z daných stylů budou preferovat pro každou oblast jejich rozhodování. Zřejmým se 

jeví, že nejoblíbenější kombinací, pokud má vedoucí pracovník zavádět změnu, je 

kombinace demokratického stylu vedení s prvky liberálního stylu vedení lidí. 

 Při těžkém rozhodování se většina respondentů nebrání sáhnout po vedení ve smyslu 

autokracie, u respondentky Ivany, je pro nefungující kolektiv, po několika zkouškách 

uplatňování demokratického stylu vedení, zaveden styl autokratický. Tento krok komentuje 

Ivana takto: „...bohužel tým je různorodý, není tu jeden člověk jako outsider, ale lidé se 

nesnášejí navzájem. K tomu mám v týmu 2 silné osobnosti, ke kterým se pak přidávají další, 

je to jako pavučina. Těžko říct, kde začít dřív to vyhlazovat. Byl jsem tedy nucena, po 

zkušenostech s demokracií nastolit autokracii. Důvodem bylo to, že se v týmu nebyli schopní 

domluvit. Tak jsem to vyřešila tak, že si nařídím to, co si myslím, že by tak mělo být. Z mých 

zkušeností, když dáte lidem na výběr, tak to nejde. Ono to vypadá hezky, že máte možnost 

výběru, ale nedělá to dobrotu.“ 

 Podobnou zkušenost z dysfunkčním týmem má také Lenka: „Snažím se o 

demokratický styl, většinou to ale nejde, tak volím ten bič, tedy autokratický styl.“ 

 V obou výše uvedených případech se jedná o vedoucí pracovnice, které mají pod 

sebou tým zdravotních sester, ošetřovatelů a dalšího pomocného personálu v organizacích, 

které dle respondentek nepříliš dobře oceňují své zaměstnance z finančního hlediska, což 

má podle respondentek zásadní vliv na výběr zaměstnanců se sníženou kvalitou a 

předpoklady pro výkon daného povolání v jejich týmu. Jak samy spontánně dodávají, vedení 

organizace jim nedává na vybranou a musí přijímat každého, kdo se na volné místo přihlásí, 

nehledě na jeho kvality. 

 Opačnou zkušenost má Milan, Leona, Michal a Petr. Ti v tuto chvíli vedou týmy, 

které netrpí nedostatkem personálního obsazení a své zaměstnance, jak říkají, mají možnost 

odměňovat. 

 „Využívám demokratický styl, dohodneme se mezi sebou. Hodím jim to do éteru a 

vyslechnu si je a pak to nějak udělám.” Leona 
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 „Nerozhoduji z pozice moci, ale na základě posbíraných informací. Můj styl je, že 

nemám rád nařizování, já popíšu lidem, proč po nich něco chci.“ Milan 

 „Používám mix demokratického a liberálního vedení. Mnohem víc inklinuju k 

demokratickému, ale z toho liberálního jim tam dávám kus. … S klidem si můžu říct, že tým 

dobře managuji, protože problémy, které týmy řeší jsou běžné, takový které přicházejí a 

odcházejí a vytvářejí se nový. A vlastně nejsou zásadní problémy, které by destabilizovali 

fungování týmu po stránce personální nebo profesní.“ Petr 

 „Diskutuji s relevantním partnerem a pak když to cizeluji a posbírám oponentní 

názory, tak si vyberu tu jednu variantu, která se mi zdá dobrá. Seznámím ostatní vedoucí se 

všemi variantami a tou, kterou bych doporučil. A pak vedeme debatu a sbírám feedback, ale 

rozhodnutí nakonec dělám já.“ Michal 

 Z rozhovorů je zřejmé, že dostupnost kvalitní pracovní síly v kombinaci 

s dostatečným množstvím finančních prostředků ovlivňuje používaný styl vedení 

zaměstnanců v týmech jednotlivých vedoucích pracovníků. 

10.2.3.1 Sledování trendů 

 Dalším důležitým faktorem, který je potřeba zhodnotit, je orientovanost vedoucích 

pracovníků v moderních trendech vedení lidí. Z rozhovorů již víme, jaké styly vedení 

používají a jaké týmy respondenti vedou, jak vnímají pozici vedoucího pracovníka a jaké by 

mu přiřadili vlastnosti. 

 Pokud jsou vedoucí pracovníci v současné době schopni řídit tým, neznamená to, že 

ve stejně nastaveném procesu budou schopni stejný tým řídit i v dalším roce. U 

multidisciplinárních pracovních týmů, zvláště pokud týmy nepracují na technické úrovni, 

ale v přímé péči, není vývoj lineární a jednoznačný. 

 Jak vyplynulo z rozhovorů, téměř všichni pracovníci trendy ve vedení lidí nesledují. 

Zajímají se spíše o týmové záležitosti a odborná témata, ale trendy ve vedení lidí jako takové 

nesledují. Slovy Milana: „Trendy nesleduji, já se snažím, aby to oddělení fungovalo samo. 

A moc ty lidi řídit nemusím. Takže nemusím nic vlastně sledovat a nic se učit. Prostě to 

funguje.“ 

 Na druhou stranu, Michal vede větší tým a jeho potřeba sledovat trendy ve vedení 

lidí je jasně vymezena s použitím delegování na další kolegy Michala: „Sleduji trendy ve 
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vedení lidí, teda já sám ne, ale mám na to lidi, kteří to sledují za mě a vlastně to spíš tak jako 

vykrystalizovalo, protože jsem zjistil, že mám kolem sebe šikovnější kolegy, kteří jsou 

schopni ten svět sledovat a pak mi to převyprávět. a mít pro mě doporučení, co bychom mohli 

dělat jinak. A já si je vyslechnu a pak si řeknu, jestli je poslechnu nebo ne.“ Michal 

10.2.4   Nástroje vedení lidí 

 Zcela nepostradatelnou oblastí, na kterou jsem se během rozhovorů s respondenty 

zaměřil nejvíce, byla oblast používání nástrojů vedení lidí. Jejich znalost a schopnost určit, 

zda jsou v dané organizaci danými vedoucími pracovníky používány. Mimo to jsem se také 

zaměřil na hloubkové zjištění, zda dostávají respondenti na používané nástroje od svých 

zaměstnanců odezvu čili zpětnou vazbu a případně, jak s touto zpětnou vazbou pracují. 

 Se všemi vedoucími pracovníky, byly probrány následující uvedené nástroje vedení 

lidí. Zaměřil jsem se zejména na (ne)používání nástrojů vedení lidí v průběhu posledního 

roku praxe vedoucích pracovníků.   

 U každého z uvedených nástrojů je uveden souhrn zjištění tohoto nástroje tak, aby 

byla zachována kontinuita a přehlednost diplomové práce. Hlavní zjištění jsou uvedena 

v souhrnné kapitole, která se věnuje tématu souhrnného zjištění a zodpovězení výzkumných 

otázek jako celku případně na začátku kapitoly, v její úvodní části. 

 Pro přehled se jedná o následující nástroje: motivace, outsourcing; home office; 

odměňování; delegování; supervize týmu; řízení talentů; sdílení vize a cílů. 

10.2.4.1 Motivace 

 Z rozhovorů vyplynulo, že motivace je nejběžnějším a nejčastěji uplatňovaným 

nástrojem vedoucích pracovníků ve vedení lidí. Respondenti se liší pouze v druhu používané 

motivace.  

 Dva respondenti, Ivana a Lenka, používají spíše „dobře myšlenou“ negativní 

motivaci, kterou v kontextu vztahují ke zmíněným nefungujícím kolektivům svých týmů. 

„Jedině negativní motivaci, jako například‚ představte si, že byste tam leželi vy nebo vaši 

rodiče.“ Ivana 

 Zbylí respondenti vnímají motivaci jako podpůrný prostředek pro zlepšení nálady a 

soudržnosti v kolektivu. Rozsah možností motivací je široký, od dobré nálady – skrze jídlo 

– až po důraz se na eliminaci demotivačních prvků: 
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 „Přemýšlím, čím bych je mohl motivovat, finančně to moc nejde. … Chci, aby měli 

klidné prostředí, fungovali v pohodě a bez stresu. A možná by jako motivace mohlo být 

bráno, že jim nechávám určitou volnost.“ Milan 

 „Ráda bych je motivovala, ale finančně nemohu, tak motivuji dobrou náladou a 

koláčema, ovocem a dalšími dobrotami, které jim prostě nosím ze svého.“ Leona 

 „Kdybych nepoužíval, tak bych tu 6 let nemohl vydržet, s demotivovanýma lidma. 

Otázka je, co všechno se se považuje za motivaci. Spíše bych to otočil a doufám, že 

nepoužívám demotivaci, tresty, donucovací prostředky.“ Michal 

 „Motivuji dobrou náladou.“ Petr 

10.2.4.2 Outsourcing 

 V otázce outsoursingu se vybraní respondenti příliš nepohybují. Pouze vrcholový 

manageři dokázali určit, že za účelem outsourcingu čerpají ve směrech technického rázu, 

jako jsou služby auditního charakteru, a dalších kontrol týkajících se především plnění 

norem a zákonných úprav. V tomto ohledu ostatní respondenti nemají v popisu práce 

zajišťování takovýchto služeb, tudíž poukázali maximálně na využití pomocné uklízecí síly, 

jako možného outsoursovaného zdroje, který ale nespadá do jejich kompetencí, a proto jej 

neřeší. 

10.2.4.3 Home office 

 Využívání a aplikování možnosti home office je značně ovlivněno povahou služby. 

U terénních služeb respondenti naopak paradoxně nemají možnost tyto služby nevyužívat. 

Setkávám se tedy  také s opakem, kdy zaměstnanci, kteří jsou většinu pracovní doby na 

home office, mají rostoucí potřeby setkávat se a trávit spolu více času. 

 Příkladem uvádím Lenku a její zkušenost: „No tak u nás to tak je, že jsme doma a 

jezdíme z domu. Jestli je to benefit úplně nevím, někdo se cítí být vystrčený, ti kolektivní, co 

si potřebují popovídat, tak si radši sedí na kávě v organizaci a drbou.“ 

 Na druhou stranu Ivana, Leona a Milan by rádi poskytli svým pracovníkům home 

office, ale z povahy přímé péče či potřeby fyzického řízení tuto možnost nemají. 

 „U nás není možné z povahy přímé péče. Ti lidi pečují o lidi, kteří jsou zde, a tak 

nemohou oni být jinde.“ Ivana 



 78 

 „ Home office? Chtěla bych zažít, ale to u nás nejde.“ Leona 

 „To by bylo super, to bych bral, ale bohužel je to o papírech a fyzických podpisech, 

takže to zatím nejde. Ale máme malou kancelář, já bych to bral. V Čechách jsme v tomhle 

dost pozadu, začíná se o tom mluvit, ale zatím si to ani technicky nedovedu představit.“ 

Milan 

 S mírně odlišným typem home office nástroje se setkáváme u Michala: „Ano, lidé, 

kteří jsou v kanceláři mimo přímou péči, a každý kdo nastupuje, tak dostává informaci, že je 

důležitá dokončená práce a ne počty odsazených hodin. Takže chceme, aby lidé vedli výkazy 

práce, které odrážejí jejich skutečnou pracovní dobu. Home office využíváme, je nás tu 60 

na 200 metrů čtverečných, takže jsme rádi když někdo je schopen pracovat solitérně alespoň 

některé dny v týdnu.“ Michal  

 "Home office využíváme všichni, já i moji podřízení." Petr 

10.2.4.4 Odměňování 

 Nástroj odměňování je chápán převážně po finanční stránce věci a je spontánně 

popisován jako jeden z motivačních nástrojů. Možnost finančního odměňování by rádi 

využívali všichni respondenti ve větší míře, než doposud, ale jsou omezováni přiděleným 

budgetem, tudíž s tímto nástrojem zachází „opatrně“ a raději se vyhýbají jakýmkoliv slibům, 

pokud nemají budget schválený a přidělený na „sto procent“. 

 „Snažím se motivovat finančně.“ Ivana 

 „..., ale odměny se snažím rozdělovat podle zásluh.“ Milan 

 „V rámci motivací.“ Lenka 

 „Odměny dávám podle odpracovaných dní a jestli měli dovolenou.“ Leona 

 Michal, pracující v nestátní organizaci má možnost nastavovat i nefinanční odměny, 

které se těší podle jeho slov ohromného úspěchu: „Mimo finance využívám drobné věci, 

které ve výsledku dělají hodně, třeba jednou za měsíc máme společný oběd … To mělo 

skvělou zpětnou vazbu jako motivační. … Na Vánoce každý zaměstnanec dostane dopis, který 

je krátký, ale pro každého je jiný, to má také fantastickou zpětnou vazbu. … Po 5 letech, kdy 

člověk pracuje v organizace dostane týden placeného volna na víc.“ 
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10.2.4.5 Delegování 

 V otázce delegování se respondenti orientují velmi dobře. Vzhledem k jejich široké 

škále povinností vybírají všichni vedoucí pracovníci schopné podřízené, na které mohou 

delegovat jednodušší a pravidelné úkony. V delegování vidí vedoucí zaměstnanci další 

motivaci pro zaměstnance aktivní, kteří tak podvědomě získávají novou kompetenci, za 

kterou mohou být odměněni či oceněni. 

 „Ano, většinou to funguje. Protože si vybírám typy, se kterými je dobrá komunikace. 

Nemají s tím problém, protože jim to přednesu ve stylu, že je to bude hrozně bavit a že to je 

naprosto úžasný. Že tady každý má za něco odpovědnost nebo tak.“ Ivana 

 „Určitě, to jo. No já si myslím, že to dělám v jakékoliv oblasti, kde se dá, jinak bych 

se zhroutila anebo někdo jinej. Ta přenositelnost musí být, a když jeden není, tak ho 

zastoupí.“ Lenka 

10.2.4.6 Supervize týmu 

 Týmové, ale také individuální supervize jsou nástrojem využívaným spíše 

v nestátním sektoru. Ale dle výpovědí se supervize začíná pomalu dostávat také do sektoru 

státního, vůči supervizi stále lehce rezistentního systému. Spontánně popisovanými 

problémy vnímanými vedoucími pracovníky ve státním sektoru přitom zůstává nedůvěra 

v tento nástroj. Pokud měli a mají možnost supervize využívat, většinou narazí na 

nepochopení řadových zaměstnanců, kteří supervizi spíše odmítají. Jedním dechem 

dodávají, že se řadovým zaměstnancům nediví, protože ze strany vedení organizací je 

supervize prezentována jako povinnost a nikoliv možnost. Sami uvádějí, že byli k supervizi 

také skeptičtí, než si ji vyzkoušeli poprvé. 

 „Supervize? Ano, teď začaly. Ale těžko říct, jestli se s paní ještě uvidíme. Mě se to 

líbilo, ale ta odezva nebyla tak velká, takže si myslím, že to zase vedení organizace zruší, 

pokud neuvidí výsledky takzvaně hned.“ Ivana 

 „Teď jsme byly se staničníma na supervizi kousek za Prahou. Já jsem se toho strašně 

bála, ale byla to nakonec legrace. Dělali jsme SWOT analýzu a byli jsme rozděleni do skupin 

a byla to jako hra. Nikdo mi předtím nic nevysvětlil, bylo nás tam asi 20. Odnesla jsem si, 

že všichni řeší stejné problémy. A pak jsem došla k názoru, že nám supervizorka vůbec 

neporadila, a v zápise který nám poslala také nebyl žádný závěr, takže vlastně nevíte jakoby 

co s tím dělat. Příště pojedu, myslím, že by to mělo být jednou za půl roku.“ Leona 
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 V nestátním sektoru fungují supervize běžně a zdravotníci si zvykají natolik, že jsou 

schopni reflektovat supervizory, a organizace jim vychází vstříc: „Máme, fungují, odezva je 

výborná. A dokonce si už sami říkají, že tenhle supervizor nestojí za nic a tenhle je dobrej. 

Teď jsme museli zrovna vyměnit.“ Petr 

10.2.4.7 Řízení talentů 

 O nástroji jako je řízení talentů nedokázal hovořit žádný z respondentů. Pokud měli 

určit, o co by se v kontextu mohlo nejspíše jednat, tak se většinou dokázali vyjádřit k meritu 

věci na laické úrovni a zmíněný nástroj si zapsali, aby se o něm dozvěděli více. 

 „Asi že se snažím s lidmi identifikovat. co v nich je a pokud to je a mají chuť na tom 

makat, tak snažím se formou vzdělávání do toho s nimi jít.“ Petr 

 „Tento pojem jsem asi neslyšela, ale představuji si velmi extra strašně moc šikovného 

pracovníka, který by zvládl úplně všechno, je strašně akční a aktivní, tak by mu člověk mohl 

vymyslet individuální vzdělávací program a tím by ho mohl posunout někam na jiné pozice.“ 

Ivana 

 Vědomě jej tedy nepoužívají, pokud v organizacích bude probíhat řízení talentů, 

bude se jednat spíše o alternativní verzi, zaměřenou na vzdělávání dle individuálních plánů 

a podpory pracovníků v oblastech o které jeví sami zájem. 

10.2.4.8 Sdílení vize a cílů 

 Z rozhovorů vyplynulo, že sdílení vizí a cílů není vnímáno jako důležitý nástroj pro 

vedení lidí. Respondenti se shodují na tom, že sdílení vizí a cílů organizace musí probíhat 

nenásilnou a přirozenou cestou v debatách a samotné vize a cíle by měli být sdíleny prací a 

zpětnou vazbou pracovníků. 

  „Pochopitelně, probírají se vize aby vše bylo tak jak má. Ale je to spíše 

automatizmus, já jim to nevnucuji, snažíme se o tom mluvit, protože chceme být nejlepší, ale 

někdy to jde jedním uchem tam a druhým ven.“ Leona 

 „Používám asi méně, než je zdrávo … mám postoj, že se hodnoty nebudují tisícerým 

opakováním, ale kultivují se v debatách v situacích, kdy se hodnoty lámou.“ Michal 

 „Jo a ne. Třeba rozšíření péče byla má vize, ale trvalo mi rok, než jsem tu svoji vizi 

uměl předat tak, aby to mí kolegové vzali. Ale podařilo se.“ Petr 
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10.3  Změny ve vedení lidí 

 Z teoretické části této diplomové práce vyvstává do popředí potřeba diskuze tématu 

sledování a vývoje změn ve vedení lidí, které je stále se rozvíjejícím a nutným trendem, jež 

se dotýká všech podniků a organizací. 

 Vzhledem k povaze diplomové práce, bylo nutné respondenty v rámci daného tématu 

podrobit otázkám vztahujících se k jejich postojům a vnímání pracovních týmů, které vedou. 

Je nutné podotknout, že respondenti vnímají změny ve vedení generací pracovníků na 

emoční úrovni podobně, a sice spíše neutrálně. Z odborného hlediska docházelo k drobným 

nuancím, které se odvíjí z povahy náplně práce a velikosti týmů jednotlivých vedoucích 

pracovníků (respondentů). 

 V tématu sledování změn ve vedení lidí většina respondentů spontánně nejvíce 

hovoří o nutnosti přizpůsobování se podřízeným s ohledem na jejich osobnostní 

charakterové vlastnosti, schopnost učit se a interpersonální faktory. Vedoucí pracovníci, 

manageři a leadeři se tak mnohdy dostávají do situací nových, kdy musí reagovat na potřeby 

svých podřízených a hledat cesty k efektivní komunikaci. 

10.3.1 Rozdíly v týmu podřízených pracovníků 

 Respondenti spontánně uvádí, že věkové rozdíly mezi podřízenými, případně věkové 

rozdíly mezi jimi samotnými a podřízenými nebývají v mezilidské komunikaci či v práci 

v týmu zásadní překážkou. Z pozice vedoucích pracovníků vnímají na všech úrovních, jako 

zcela zásadní charakterové a interpersonální předpoklady. Jako dalším spontánně uváděným 

znakem, který vedoucí pracovníci vnímají v práci s podřízenými, jsou návyky, které si sebou 

jednotliví pracovníci přináší z minulých prací, případně z rodin a škol, do práce nové. Tuto 

oblast propojují vedoucí pracovníci s již zmíněnými charakterovými a interpersonálními 

předpoklady jednotlivých pracovníků. 

 „No hele, já mám jednu podřízenou, které je přes 70 let. Je v pohodě, strašně 

moderní, rozumí si s počítači, umí se všemi vozy, nemá problém se něco naučit. No a pak 

mám o 30 let mladšího kolegu, toho bych nejraději zabila. Je totálně nepřizpůsobivý a něco 

s ním nastavovat a řešit, to je za trest.“ Lenka. 

 „... ale je to dáno spíš člověkem, typem toho člověka.“ Ivana 
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 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v otázce věkového rozdílu mezi jednotlivými 

členy pracovních týmů, s různě velkým počtem členů a různým zaměřením, nevnímají 

rozdíl. 

 V týmech respondentů je průměrný věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 

pracovníkem 30 let. 

 „Nejmladší je asi 25 a nejstarší jsou sanitářky asi 58.“ Ivana; „Nejmladší holka, 

kterou tam mám, té je 32 a jinak se to pak blíží k 60.“ Milan; „Nejmladší má 23 let a nejstarší 

je 43 let.“ Leona; „Nejmladšímu pracovníkovi teď bylo 22, nejstarší kolegyni je 54.“ Petr 

10.3.2  Zkušenosti s vedením rozdílných generací 

 Skrze drobné nuance, které vedoucí pracovníci popisují ve spojení s  osobnostní 

charakteristikou a interpersonálními předpoklady, jsem se se všemi respondenty dostal 

hlouběji v rámci jejich uvažování o práci s lidmi a jejich jednotlivými pohledy neboli 

zkušenostmi. 

 Rozdílnost jednotlivých týmů, jejich zaměření, velikost ale také zkušenosti 

vedoucích pracovníků hrají důležitou roli ve způsobu jednání. Vedoucí pracovníci reflektují 

svou pozici ve světle učícího se pracovníka, který více či méně dokázal při nástupu vést tým 

lidí. Sami na sobě popisují reflexi toho, jak se díky zkušenostem, konfrontaci s problémy a 

hledání cest jejich řešení, učí každý den. 

Ve spojení s pohledem vedoucího pracovníka na podřízené hovoří jasně o rozdílnostech ve 

zkušenostech a osobnostních rysech jednotlivých pracovníků. 

 Například Milan popisuje zkušenost se starší podřízenou ve věku nad 60 let: „Měl 

jsem paní, která už odešla do důchodu a ta se rozbrečela pokaždé, když jsem něco změnil, 

protože to nezvládala. A když jsem se zaučoval a chtěl od ní vědět třeba nějaký krok a zeptal 

jsem se jí, tak ona nevěděla, protože to tak měla naučené a napsané, takže to neuměla 

vysvětlit ani ukázat – pokud se nepodívala na svůj návod.“ 

 Milanova další zkušenost se váže k jeho nejmladší podřízené, která na stávajícím 

místě pracuje tak, že všechny úkony zvládá bez obtíží, ale nedochází u ní k žádnému posunu 

ani náznaku intervence z její strany. Oproti výše uvedené starší kolegyni Milan říká: „A ta 

nejmladší je zase taková, že se všechno naučí, ale nepřijde s žádnou inovací třeba. Odvíjí se 
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to asi spíše od člověka a jeho pohodlnosti. Ona není typ, který by se chtěl někam dostat. Ona 

dělá svou práci a bude dělat dobře, ale není to typ, co by přišel s nějakým nápadem.“ 

 Leona nemá problém s věkem svých podřízených jako spíše s osobnostními 

předpoklady k výkonu povolání. Kolektiv sestavuje do věkově podobné skupiny, aby si 

rozuměl a mezi řádky neuvědoměle popisuje realitu jejího pracovního prostředí: „Rozdíly v 

komunikaci a chování nejsou … pouze ve zkušenosti! Už pracovník generace Y vám řekne 

‚Já to tam nedal, tak já to nebudu uklízet! A co s takovým člověkem chcete dělat? Jasně že 

to zkoušíte, jednou, dvakrát, ale pokud i tak nezachová dekorum a nedokáže plnit své 

pracovní povinnosti, je to špatné.“ 

 Jedním dechem Leona dodává, že „… tohle není u všech, na druhou stranu se často 

stávalo, že mladé žáby vyjížděly na starší sestřičky, a to se mi nelíbilo. Upřímně jsem ráda, 

že poslední starší sestřička odešla do důchodu, protože teď mám svěží a mladý kolektiv, který 

je naladěn podobným směrem v myšlení, a dokonce jsou nastavení tak, že než aby šli za 

mnou, vše si zkouší vyřešit sami. Víte, kdybych teď měla doplnit stavy a byla by tu sestřička 

starší (poznámka: myšleno žena nad 55 let) raději bych si jí nevzala. Ty mladé si člověk 

naučí podle svého a netahají mu na oddělení návyky z jiných pracovišť. A když se nedokáží 

efektivně zapojit, tak je nechci. Takže v tomto směru problém opravdu nemám.“ 

 Petr popisuje rozdíly mezi generacemi členů v jeho týmu jasně a objektivně: 

„Myslím, že starší generace je víc rezervovaná a mladší je flexibilní, ráda zkouší nové věci, 

nebojí se jich a otevřeně říká názor, kdežto ta starší je málo ohebná, má strašný strach z 

nových věcí a radši si ty věci, tu kritiku neřeknou nebo si ji řeknou pod vousy nebo mezi 

sebou. A možná, že kdyby se nebáli to říct hned, tak by zjednodušili celý proces. Ale oni se 

bojej, aby náhodou se na ně někdo nedíval blbě.“ 

 Podobnou zkušenost s vedením zaměstnanců s různým věkovým a osobnostním 

charakterem popisuje nejen Petr, ale také Michal, ten tvrdí, že: „Rozdíly jsou. Jednám s nimi 

stejně, možná používám jiná slova nebo obraty, obrazy, které zarezonují víc u toho člověka. 

Velký rozdíl je v ochotě třeba u ředitelů, vidět změnu jako příležitost, a ne jako ohrožení, 

především u starších generací, než jsem já. Většina to považuje za existenční ohrožení té své 

organizace, v mladší generaci je to menší podíl. Ale nemyslím si, že to souvisí s biologickým 

věkem, ale že to souvisí s životní zkušeností na pozici nebo se služebním věkem. Není to tak, 

že se staří lidé brání změnám, ale spíš, že lidé, kteří prožili na té pozici spoustu negativních 

i pozitivních změn, ale setkali se s větším počtem změn, tak jsou skeptičtější k tomu, že změna 

přinese něco dobrého.“ 
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 Zatímco se Lenka ve svých myšlenkách chýlí k myšlenkám podobným těm 

Michalovým, tedy: „Čím mladší, tak mi připadají takový jako easygoing, takový jako prostě 

‚ono to nějak bude, no. No bude to možná lepší, protože nejsou tolik vystresovaní zase no. 

Ale jako musím říct, že některý jsou spolehlivý, jsou šikovný, rychlý, bystrý to jo. Těm starším 

to pomaleji přemýšlí třeba, jako mě, ale zase takový přesnější, už vím, co dělat a 

s přemýšlením o těch důsledcích.“ Ivana vnímá situaci mírně odlišně – skrze věk, jako 

stěžejní problémový faktor působící v jejím týmu: „Ono je to těžké, ty mladší holky nemají 

úctu k těm starším. Třeba 20letá žába mi sjede 50letou zkušenou sestru. To bylo v minulé 

práci, je to i v této práci, věk tam podle mě hraje největší roli. Ty generační rozdíly nejsou 

znát na práci, protože se jedná o úkony, automatické postupy, kde je ale ten rozdíl velmi 

viditelný, je právě chování, a to přichází s věkem a dobou.“ 

 V tomto ohledu se k tématu také na konci rozhovorů vyjádřila Leona. Spontánně 

zmínila problematiku věku ve spojení s nevyhovujícími zaměstnanci, kteří odcházejí nebo 

jsou odejiti během několika prvních týdnů: „Mají svoji hlavu – to jsou ty starší ročníky, no 

a mladší neposlouchají. Ten rozdíl tam asi bude, ale háček je v tom, že takový člověk odejde 

během pár dní, možná týdnů a já s ním pak už nejsem. Nevedu adaptační procesy, jen 

rozhodnu, zda dám na pocit ostatních, či nikoli.“ Leona 

10.3.3  Vedení nově nastupující generace 

 U čtyřech respondentů z řad vedoucích pracovníků bylo jednoznačně jednodušší 

přiblížit „rostoucí generaci Z“, možná z toho důvodu, že sami mají dospívající děti. U 

zbylých dvou respondentů byl náhled na rostoucí generaci podobný. Téměř všichni 

respondenti popisovali rostoucí generaci jakožto nepřipravenou na současný systém 

pracovního trhu s mezerami v mezilidském chování a přístupu ke starším spoluobčanům, 

„… jak zpívá jedna mladá zpěvačka: můžeme všechno a nemusíme nic.“ říká Ivana a dodává 

„Já si ten nástup rostoucí generace raději ani nepředstavuji. Mám problém už s některými 

90. ročníky (Generace Y). Já je považuji za nevychované spratky, ať už pacienty nebo 

podřízené.“ 

 Milan je k dorůstající generaci pozitivistický: „Já bych tam strašně chtěl mít mladé 

lidi, ale problém je v tom, že já je nezaplatím. A hlavně bych potřeboval, aby se mi tam lidi 

netočili. Takže bych byl rád za mladé lidi, ale aby neodcházeli. Mám připravené plány na 

to, kdyby přišel někdo mladý abych ho nějak udržel.“, zároveň dodává, že: „No někdy jsou 

ti 20 letí, které vídám na ulici děsní v chování i ve vyjadřování, ale je otázka, zda takový 

člověk projde výběrovým řízením.“ 
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 Lenka vnímá „generaci Z“ rozporuplně s jasným názorem na fungování reality 

dnešních velkých korporací: „Tak to vůbec netuším, ty jsou tam diametrálně rozdílný, že 

vůbec nevím, do čeho dorostou. Ty mi přijdou že jsou úplně tak no, nevím … Ono záleží taky 

na firmě, jaké mají vztahy, jak to mají velký a jak to mají udržitelný jo. Pokud jim jde o zisk, 

té firmě, tak z nich sedřou kůži a po pár letech je odhodí (pozn. myšleno, že firma odhodí 

zaměstnance) no a pak budou muset jít na klidnější místo no.“ 

 Při otázce, zda a případně jak bude vypadat vedení lidí za deset let, až budou členy 

týmu pracovníci nejmladší „generace Z“, bylo pro všechny respondenty velice obtížné si 

takovou situaci vůbec představit. Z výběru ale bylo řečeno následující: 

 „Záleží také na vývoji, jestli bude dostatek sester či nikoliv. Pokud jich bude 

nedostatek, tak s námi budou cvičit ještě víc než teď. A pokud jich bude dostatek, tak se to 

ukočíruje snáz.“ Ivana 

 „Svým způsobem říkám, mládí vpřed. Potřebujeme omlazovat, ale člověk bez 

zkušeností si nemyslím, že by měl být ve vedoucí funkci. Mladí lidé neznají tu praxi.“  Milan 

 „Budou potřeba změny, myslím si, že nové holčiny mají jiné myšlení, oni už neberou 

zdravotnictví jako poslání, studují dál ty tituly, ale nechtějí dělat takové ty podřadné věci 

jako starší generace. Nastanou pak problémy a konflikty, starší sestry budou nespokojené s 

rozdělením práce.“ Leona 

 „Je to pro mě zajímavé a je to osvěžení hrozný, já třeba strašně rád přednáším 

studentům. Oni mívají tak krásně blbý dotazy, ale vždycky si říkám, jako tohle to my vůbec 

neřešíme a oni řeknou, ale to byste měli řešit. A je to vlastně jako hezký. Mě se s nimi pracuje 

dobře.“ Petr 

 „Všeobecně je to o člověku a o jeho povaze. Některý ty mladí jsou moc fajn a bystrý.“ 

Lenka 

 „Já si myslím, že pokud člověk přijde, tak bude sedět se dvouma pracovníkama a 

bude se učit tu práci. Pokud přijde s nápadem a pozná tu práci, tak budu rád, že třeba udělá 

nějakou změnu.“ Milan 

 V souhrnu lze tak říci, že nástup nové generace do zaměstnání je pro vedoucí 

pracovníky, v tomto případě mé respondenty, zatím abstraktní situací. Je potřeba 

podotknout, že i když respondenti uváděli, že je pro ně tato situace nepředstavitelná, dokázali 
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více či méně popsat stav blížící se dnešní realitě. Otázkou tedy zůstává, jaký vývoj nastane 

a zda bude možné jej ovlivnit. 

10.4  Shrnutí výsledků výzkumu 

 Konečné shrnutí přináší významné poznatky, ke kterým jsem dospěl pomocí 

kvalitativního šetření, a tím odpovídá na hlavní výzkumné otázky uvedené v kapitole 7.2 

Hlavní výzkumné otázky. Výzkumným šetřením jsem zjišťoval, jaké je vzdělání a sebe 

rozvoj vedoucích pracovníků zdravotnických organizací, jaké styly a nástroje vedení 

využívají a jaké očekávají změny ve vedení lidí s nástupem nové generace zaměstnanců. 

Prostor je věnován také kritickému zhodnocení průběhu výzkumu, jeho limitům a 

možnostem pro další zkoumání.  

 Výzkumné šetření odhalilo, že v současné době jsou ve vedení organizací na pozicích 

středního i vyššího managementu vedoucí pracovníci, kteří mají středoškolské nebo 

bakalářské vzdělání. Ve většině případů se jedná o vzdělání v některém ze zdravotnických 

oborů a ne v managerském, jak by se dalo pro danou pozici předpokládat. Paradoxně vedoucí 

pracovníci necítí potřebu se dále vzdělávat v řízení a vedení lidí. Zejména tuto potřebu 

necítí u kurzů zaměřených na management nebo rozvoj osobnosti. Kurzy hodnotí jako 

zbytečné, jelikož většinu v kurzech nabízených vědomostí již údajně znají a kurzy jim 

přijdou více či méně identické i v rámci rozdílného názvu a zaměření kurzů. 

 Podle mého zjištění se většina vedoucích pracovníků se na vedoucí pozici dostává 

nabídkou od vedení a následným povýšením. Zaškolení na pozici potom neprobíhá 

vůbec, nebo pouze omezeně, popřípadě ani není třeba, jelikož pracovník s agendou částečně 

pracoval již před nástupem na vedoucí pozici. 

 Ve výzkumu jsem dále došel poznání, že naprostá většina vedoucích pracovníků od 

sebe odděluje pojmy vedení lidí a leadership. Vedení lidí vidí spíše jako proces práce s 

lidmi, zatímco leadership jako charakteristiku vůdce. Někdy je názor rozporuplný a je 

považován za „nafouknutou bublinu žvýkačky“. Ve výsledku se však vedoucí pracovníci 

shodují na vlastnostech vůdce, neboli leadera; měl by být empatický, spravedlivý, 

rozumný, nezaujatý, komunikativní, mít charisma, slušné chování, autentický, 

trpělivý, důsledný a otevřený. 

 Podle Armstronga (2015) umění vést lidi zahrnuje schopnost inspirovat a přesvědčit 

ostatní, umění objasnit, co je třeba udělat a proč, sdílet s ostatními vizi a smysl pro dosažení 

cíle a přimět ostatní k dosažení tohoto cíle. Moderní vedení lidí využívá nástroje, které 

vedoucí pracovníci aplikují při práci se svými podřízenými. Tyto nástroje pomáhají 

zefektivnit, zkvalitnit a zpříjemnit práci zaměstnancům.  Jak výstižně uvádí Adair (2009) 
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výkonný ředitel je jako dirigent velkého orchestru. Klíčovým testem jeho vedení je to, jestli 

orchestr ví, kam společné hraní směřuje. Podle Owena (2006) leadership není jen o 

postavení, je také o tom, co děláte a jak se chováte. Leader by měl vynikat svou čestností, 

poctivostí a upřímností. 

 Z výzkumu vyplývá, že vzdělání vedoucích pracovníků souvisí se stylem, jakým 

vedou své podřízené a s počtem použitých nástrojů při vedení lidí. Vedoucí pracovníci se 

snaží zejména ze začátku své praxe aplikovat demokratický přístup vedení. U některých 

se tento přístup časem mění v autokratický (vlivem práce s méně schopnými 

podřízenými). 

 Kotter (2015) charakterizuje nástroje vedení lidí jako založené na stanoveném 

záměru, vizi budoucnosti a zapojení lidí, k čemuž má sloužit komunikace se všemi 

zúčastněnými, jejich motivování a inspirování s cílem získat lidi pro změny a dlouhodobé 

potřeby organizace.  

 Podle výzkumného šetření se nejvíce využívanými nástroji při vedení lidí stávají 

motivace a odměňování, s těsným závěsem pak delegování a supervize týmu. Velká část 

vrcholových vedoucích pracovníků využila také outsourcingu. Vzhledem k povaze věci se 

ve zdravotnických organizacích příliš nevyužívá home office, zejména ne v přímé péči. Jako 

nedostatečně využitý nástroj vedení lidí s velkým potenciálem vidím sdílení vize a cílů 

organizace a řízení talentů, které se do prostředí zdravotnických organizací zatím 

nedostalo. 

 Díky současnému nedostatku pracovníků na trhu a nově nastupujících generací 

pracovníků se mění od základů způsob, jakým funguje personalistika, a především 

vedení a řízení pracovníků. 

 Z výzkumného šetření vyplývá, že nové generace pracovníků vyžadují odlišný 

přístup od vedoucích pracovníků organizací i od organizací samotných. Jak píší ve svém 

výzkumu O’Grady a Malloch (2003), věci kolem nás se velmi rychle mění. Pokud mají 

organizace v tomto novém turbulentním věku plném změn prosperovat, musí začít vůdci 

přemýšlet kreativně. 

 Vedoucí pracovníci hovoří o nutné změně přístupu k vedení nových generací, 

zejména v ohledu na osobnostní charakteristiky a k určité individualizaci přístupu k 

jednotlivým pracovníkům, jak vyplynulo z výzkumu. Také Plevová (2012) zdůrazňuje 

způsob práce s lidmi jako charakteristiku leadershipu a potřebný krok k budoucnosti. Nepíše 

o podřízených pracovnících, ale o kolezích, spolupracovnících, aktivních, kompetentních a 

motivovaných spolutvůrcích cílů, kteří v týmu dokáží nacházet nejvhodnější způsoby a cesty 

k naplňování firemní vize a strategie.  
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 Podle výzkumného zjištění se vedoucí pracovníci již při vedení současného týmu 

setkávají s rozdíly při vedení různých generací pracovníků. Pracují s tím každý svým 

odlišným způsobem, například udržováním týmu ve stejné či podobné věkové kategorii 

nebo právě individualizací přístupu k jednotlivým pracovníkům. Shodují se však na 

odlišnosti v chování nové generace, zejména její otevřenosti, rychlosti, rivalitě a 

flexibilitě. Ale přiznávají také, že mnohdy záleží i na osobnostní charakteristice jedinců, a 

tak nelze novou generaci paušalizovat. Otázkou tedy zůstává, jaké jsou a budou potřeby 

nových generací v rámci pracovního, ale i osobního života a jak s novými generacemi 

správně zacházet, aby jejich potřeby byly naplněny a nedocházelo k razantní fluktuaci 

zaměstnanců. 

 Owen (2006) potvrzuje výsledek zjištění svým výrokem: „Manažer 21. století, chce-

li být úspěšný, se musí přerodit v leadera – tedy někoho, kdo ovládá umění udělat z lidí, 

které řídí, nikoliv podřízené poslouchající jeho rozkazy, ale následovníky, kteří jdou 

dobrovolně za ním a jsou ochotni uskutečňovat jeho vize. Musí se stát tím, kdo dokáže se 

svými spolupracovníky vytvořit organický a akceschopný tým, vyznávající stejnou víru, v 

němž je on první mezi rovnými.“ 

 Přes veškeré snahy lze výzkumné šetření považovat pouze za explorativní. 

Výzkumné závěry lze vztahovat pouze ke zkoumanému vzorku respondentů, nelze tedy 

vyvozovat zcela platné závěry vztahující se na široké pole vedoucích pracovníků ve 

zdravotnických organizacích na celém území České republiky. Nicméně jsem přesvědčen, 

že výzkum má z velké části dostatečnou reliabilitu a poskytuje nástin možného vývoje 

vedení lidí v prostředí českých zdravotnických organizací. 

 Práci by bylo vhodné do budoucna doplnit o kvantitativní výzkum na téma potřeb 

zaměstnanců a vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a přístupu. 
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IV.  ZÁVĚR 

 Tématem diplomové práce je oblast "Současné trendy vedení lidí ve zdravotnických 

organizacích". Cílem diplomové práce bylo zmapování pochopení významu vedení lidí, 

vzdělávání vedoucích pracovníků zdravotnických organizací, zjištění používaných stylů 

vedení a nástrojů moderního managementu, dále nalezení odpovědi na otázku, jak vnímají 

vedoucí pracovníci nově nastupující a budoucí generace zaměstnanců a zdali očekávají 

změny způsobu vedení po nástupu nové generace pracovníků. Souběžně se podařilo 

nahlédnout do kultury organizací a zjistit, jak probíhá zaškolování na vedoucí pozici a jaké 

jsou ideální vlastnosti leadera. Stanovených cílů se podařilo dosáhnout. Podrobněji jsou 

zkoumané fenomény popsány v kapitolách „Hlavní výzkumné otázky“ (7.2) a především 

„Shrnutí výsledků výzkumu“ (10.4).  

 V teoretické části jsem nejdříve objasnil definici zdravotnického zařízení a jeho 

managementu. Následně byla detailněji popsána definice a dělení zdravotnických zařízení a 

problematika managementu zdravotnického zařízení. Dále jsem se v teoretické části zabýval 

problematikou vedení lidí; historií vedení lidí, vybranými teoriemi a specifiky vedení lidí ve 

zdravotnických organizacích. Práce také popisovala různé generace zaměstnanců a zabývala 

se tématem leadershipu; osobnostními předpoklady úspěšného leadera, vzděláním a 

výcvikem leaderů, efektivní komunikaci, emoční inteligenci, sledování změn, implementaci 

vize a novými nástroji, které jsou používané ve vedení lidí. Teoretickou část uzavřelo 

zamyšlení o aplikaci současných trendů managery a leadery. 

 Empirický výzkum se odehrával za pomoci kvalitativní metodologie. Informace byly 

získány metodou hloubkového rozhovoru (scénář rozhovoru je obsahem přílohy B) s 

vedoucími pracovníky malé až střední zdravotnické organizace, jejíž sídlo je na území 

hlavního města Prahy. Výzkumný vzorek tvořil soubor šesti zkušených vedoucích 

pracovníků organizací terénních, ambulantních a pobytových. S respondenty byly detailně 

rozebrány názory týkající se tématu vzdělání, stylů a nástrojů vedení lidí a nástupu nové 

generace pracovníků a změn ve vedení lidí s tím souvisejících. Získaná data byla podrobena 

tematické analýze a následně interpretována (viz kap. 10).  

 Kvalitativní výzkumné šetření odhalilo, že v současné době jsou ve vedení organizací 

na vedoucích pozicích pracovníci, kteří mají středoškolské nebo bakalářské vzdělání. Ve 

většině případů se jedná o vzdělání v některém ze zdravotnických oborů a vedoucí 

pracovníci necítí potřebu dále se vzdělávat v řízení a vedení lidí. Kurzy rozvoje v oblastech 

vedení lidí hodnotí jako zbytečné a identické. 



 90 

 Podařilo se také zjistit, že vzdělání vedoucích pracovníků souvisí se stylem, jakým 

vedou své podřízené a s počtem použitých nástrojů při vedení lidí. Nejvíce využívanými 

nástroji při vedení lidí se stávají motivace a odměňování, s těsným závěsem pak delegování 

a supervize týmu, velká část vrcholových vedoucích pracovníků využila také outsourcingu, 

méně pak home office, a to především vlivem potřeby přímé péče. Nedostatečně je využitý 

nástroj sdílení vize a cílů organizace a řízení talentů, ve kterých osobně vidím velký 

potenciál. 

 Naprostá většina vedoucích pracovníků od sebe odděluje pojmy vedení lidí a 

leadership, vedení popisuje jako proces práce s lidmi, leadership jako charakteristiku pro 

vůdce. Osobnostní vlastnosti úspěšného vůdce definují empatií, spravedlivostí, rozumností, 

nezaujatostí, komunikativností, charismatem, slušným chováním, autenticitou, trpělivostí, 

důsledností a otevřeností. 

  Z výzkumného šetření vyplývá, že nové generace pracovníků vyžadují odlišný 

přístup od vedoucích pracovníků organizací. Vedoucí pracovníci hovoří o nutné změně 

přístupu k vedení nových generací, zejména v ohledu na osobnostní charakteristiky a 

poukazují na nutnost individualizace přístupu k jednotlivým pracovníkům. Oslovení 

respondenti také definovali odlišnost v chování nové generace; zejména její otevřenost, 

rychlost, rivalitu a flexibilitu. 

 Zajímavým zjištěním v této práci je, že vedoucí pracovníci, kteří jsou v současnosti 

na pozicích, mají středoškolské nebo bakalářské vzdělání a nemají potřebu se dále vzdělávat. 

Své vzdělání absolvují především v oborech nelékařského zdravotnického povolání a tedy s 

absencí teorií managementu a leadershipu. Alarmující je pro mne zkušenost, že vedoucí 

pracovníci nemají potřebu dále se ve výše zmíněných oborech rozvíjet. Jsem toho názoru, 

že tato situace brzdí rozvoj organizací ve zdravotnickém sektoru. 

 Dalším majoritním zjištěním bylo nedostatečné využití nástrojů jako je sdílení vize 

a cílů organizace a řízení talentů. V těchto dvou nástrojích vidím osobně obrovský potenciál, 

z literatury i osobní zkušenosti vím, že pokud pracovník nezná dokonale vizi, cíle a filozofii 

organizace, nemůže dostatečně s organizací rezonovat, což může vést k odchodu pracovníka 

z organizace anebo situaci, kdy pracovník pouze vykonává určenou práci, ale tato práce 

nenabízí "něco navíc" organizaci, společnosti ani samotnému pracovníkovi. Neboť každý 

chceme vědět co, jak a proč to děláme. Stejně jako vrátný NASA, kterého se v roce 1968 

zeptali reportéři, co tady dělá, načež jim odpověděl: „Pomáhám dostat lidi na Měsíc.“ 

 Posledním velkým zjištěním pro mě byl fakt, že vedoucí pracovníci již zažívají 

potřebu změny přístupu ve vedení, byť se touto problematikou dále nezabývají. Spontánně 

však volí jako nástroj individualizaci přístupu k podřízeným. 
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 Všechna tato zjištění mohou být přínosem pro vedoucí pracovníky zdravotnických 

organizací, kteří chtějí svou práci posunout dál a zároveň být připraveni na nástup nové 

generace pracovníků. Také by mohla být inspirací pro vrcholový management 

zdravotnických organizací, jako podklad pro management změny například právě v 

intepretaci filozofie, vize a cílů jejich organizace. Stejně tak může být inspirací pro studenty 

managementu, kteří se zajímají o problematiku řízení a vedení lidí ve zdravotnických 

organizacích pro jejich vlastní výzkum. 

 Závěrem bych rád uvedl, že výzkum má sloužit jako explorativní sonda do dané 

tématiky. Shledávám zde také možnost dalšího rozpracování provedeného výzkumu. Určitě 

by bylo zajímavé výzkum rozšířit o názory podřízených pracovníků na dané téma a následně 

je komparovat s názory vedoucích pracovníků. Možnou cestou rozšíření získaných dat se 

jeví také zaměření na detailnější zjištění pracovních a osobních potřeb nové generace 

zaměstnanců, díky čemuž by výzkum poskytl komplexnější pohled na danou problematiku 

nově nastupující generace.
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