
Univerzita Karlova

  Fakulta humanitních studií 

        Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 

organizacích

Bc. Alan Tyl

7 návyků a principy managementu

Diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Petr Vrzáček

Praha 2019



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny 

a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna v příslušné 

knihovně  UK  a  prostřednictvím  elektronické  databáze  vysokoškolských  kvalifikačních 

prací  v  repozitáři  Univerzity  Karlovy  a  používána  ke  studijním  účelům  v  souladu  s 

autorským právem. 

V Praze dne 3. ledna 2019                                             Bc. Alan Tyl



Poděkování

Rád bych zde poděkoval vedoucímu práce Mgr. Petru Vrzáčkovi za důvěru, 

motivační  přístup  a  cennou  zpětnou  vazbu.  Dále  bych  rád  poděkoval  své 

milované rodině za její podporu a trpělivost. 

                                           



Obsah:

Abstrakt.……………………………………………...……………….1

1. Úvod……………...………………………....……....…………….....3

2. Stephen Covey – 7 návyků skutečně efektivních lidí…….7

  2.1 Paradigmata a principy……………………………………………..8

  2.2 Osobní vítězství…………………………………………………...12

      2.2.1 Návyk 1 – Buďte proaktivní……………..……………………...12

      2.2.2 Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec…………..………….19

      2.2.3 Návyk 3 – To nejdůležitější dávejte na první místo……..………….29

  2.3 Společné vítězství………………………………………………... 39

      2.3.1 Návyk 4 – Myslete způsobem výhra – výhra……………………..43

      2.3.2 Návyk 5 – Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni…….53

      2.3.3 Návyk 6 – Vytvářejte synergii……………………………………61

  2.4 Obnova sil………………………………………………………....68

      2.4.1 Návyk 7 – Ostřete pilu………………………………………….68

2. Teorie organizace a Coveyho 7 návyků…………………....75

  3.1 Vědecký management…………………………………………….75

  3.2 Řízení lidských zdrojů…………………………………………….77

  3.3 Studium organizace…………………………………………….....81

4. Kritická reflexe 7 návyků skutečně efektivních lidí…….87

  4.1 Kdo je Stephen Covey, a co se můžeme naučit z kritické analýzy

  jeho díla?……………………………………………………………...88

  4.2 Osobní polemika s post-modernistickou perspektivou…………...98

5. Osobní zkušenost se 7 návyky………………..….………....100

6. Diskuze…………………………………………..………….......102

7. Závěr…………………………………………………….....…....107

8. Bibliografie…………………….…………….……….……......110

0



Abstrakt

Tato diplomová práce má za cíl identifikaci principů, se kterými se potkává manažer 

ve  své  práci.  Jako  objekt  analýzy  bylo  vybráno  dílo  Stephena  Coveyho  „7  Návyků 

Skutečně  Efektivních  Lidí“.  Především  Coveyho  tvrzení  o  univerzální  platnosti  a 

nadčasovosti  7  návyků  bylo  podrobeno  analýze,  ve  snaze  o  identifikaci  univerzálních 

principů  efektivity  a  jejich  vztahu  vůči  managementu.  Jednotlivé  návyky  jsou 

parafrázovány a srovnány s díly známých autorů z oblasti společenských věd. 

Následuje  srovnání  7  návyků  s  historickými  kroky  vývoje  teorie  organizace  a  s 

poučením, které tento vývoj ukázal. Dále následuje popis kritické reflexe 7 návyků skrze 

pět hledisek: post-moderny, feminismu, kritické pedagogiky, nefunkcionalismu a výlučné 

reprezentace. Nakonec autor diplomové práce uvádí osobní zkušenost s aplikací 7 návyků 

na svůj profesní i osobní život. 

Z výsledných zjištění práce předpokládá,  že Coveyho systém 7 návyků může být 

kvalitním zdrojem při hledání univerzálních principů efektivity. Zároveň varuje, že existuje 

možnost,  že  návyky  mohou  být  obecně  využitelné  pouze  v  rámci  doby  a  prostředí 

západního  myšlení,  ve  kterém  vznikly.  V  závěru  práce  jsou  uvedena  doporučení  pro 

zavádění  návyků  v  rámci  organizace  a/nebo  osobního  života.  Zavádění  návyků  je 

prezentováno v souladu s Coveyho postojem jako osobní a intimní proces, který vyžaduje 

skutečný osobní zájem a investici.

Klíčová slova: Covey, 7 Návyků, management, principy, univerzální, paradigma, kritická 

reflexe, teorie organizace, srovnání, zkušenost
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Abstract
This thesis aims to identify the principles that managers use in their work. The work 

of Stephen Covey „7 Habits of Highly Effective People“ is used as an object of research. 

Primarily, a Covey’s claim that the 7 habits are universal and timeless is analyzed, in an 

effort to identify universal principles of effectivity and their relationship to management. 

All of the habits are paraphrased and compared to the work of other popular authors from 

the area of social sciences.

Subsequently,  a  comparison  between  the  7  habits  and  historical  development  of 

organization theory and its lessons is conducted. Further along, a description of critical 

reflection  of  the  7  habits  from  five  standpoints  is  presented:  post-modern,  feminism, 

critical pedagogy, non-functionalism and exclusive representation. Finally, the author of 

the  thesis  presents  his  personal  experience  with  implementing  the  7  habits  in  his 

professional and personal life.

From the findings,  this  thesis  comes to  the conclusion that  Covey‘s  system of 7 

habits is possibly a quality source of information when searching for universal principles 

of  effectivity.  At  the  same  time,  it  warns  that  it  is  possible  that  the  habits  are  only 

universally applicable within the scope of the time and background of western thinking 

they were developed in. In the closing, recommendation for implementing the habits inside 

an organization and/or  in personal life are presented. This recommendation is in accord 

with Covey, who presented implementation of 7 habits as a personal and intimate process, 

that requires true personal interest and investment.

Keywords:  Covey,  7  Habits,  management,  principles,  universal,  paradigm,  critical 

reflection, organization theory, comparison, experience
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1. Úvod

Důležitý pojem pro tuto práci je paradigma. Paradigma, slovo pocházející z řečtiny, 

v dnešním významu znamená model, teorie, předpoklad, domněnka, vzorec myšlení atd. 

Tento pojem ve světě vědy definoval Thomas Samuel Kuhn v díle Struktura vědeckých 

revolucí. V rámci této práce je pojmem paradigma míněná myšlenková mapa jedince – 

specifický  způsob,  jakým vnímáme svět.  Za  zdroj  naší  myšlenkové  mapy se  považuje 

především výchova v dětství, vliv společnosti a prožité zkušenosti jedince.

Z  hlediska  managementu  jako  poměrně  mladé  disciplíny  je  téma  paradigmatu 

zásadní.  Lze  říci,  že  za posledních  100 let  prošel  management  opakovanými změnami 

pohledu  na  to,  jaký  je  optimální  způsob  organizace.  Tyto  změny  přitom  pokračují 

dynamicky dále. U paradigmatu se zdůrazňuje, že myšlenková mapa určitého území není 

území samo. Takto častá změna napovídá, že management zatím nenalezl přesnou mapu, 

která by alespoň z větší částí precizně popisovala území, ve kterém se manažer pohybuje. 

Tedy území managementu organizace.

Stephen R. Covey (1932 – 2012) byl spisovatel, lektor, obchodník a akademik. Titul 

MBA získal na Harvardově univerzitě, doktorský titul získal v oboru náboženské výchovy. 

Několik let byl učitelem na Mariott School of Management Brigham Young University. 

Byl  uznávaný  lektor  a  trenér  v  oblasti  leadershipu.  V  akademické  oblasti  přednášel 

leadership na Jon M. Huntsman School of Business v rámci Utah State University, USA. 

Co  se  týče  rozvoje  osobní  efektivity  –  což  je  jedno  z  klíčových  témat  pro  každého 

manažera  –  nabízí  Stephen  R.  Covey  ve  svém  vrcholném  díle  7  návyků  skutečně 

efektivních lidí (Covey 2015), vydaném poprvé v roce 1989, provokativní tvrzení – že 

existují principy, na nichž lze tuto přesnou mapu v rámci osobního rozvoje založit, a že je 

Covey dokázal  identifikovat  a  popsat.  Je  to  tedy tvrzení,  že  existují  univerzální  lidské 

principy, které lze popsat a na nichž lze v oblasti osobní efektivity stavět. Principy, které 

jsou  neměnné,  věčné,  absolutní.  Podobně  jako existují  fyzikální  zákony,  které  definují 

možnosti fyzické reality.

Mimořádně silně pozitivní odezva na tuto knihu, která přetrvává dodnes, naznačuje, 

že značná část čtenářů knihy považuje tyto principy za inspirativní. Mezi úspěchy knihy 

3



lze  zmínit  přes  25  milionů  prodaných  kopií  po  celém  světě,  umístění  v  seznamu  25 

nejvlivnějších knih z  obchodního prostředí  časopisu Time.  (Gandel  2011) Důležité  je  i 

zařazení  myšlenek  knihy  do  výcvikových  programů  pro  tisíce  zaměstnanců  některých 

amerických korporací, například divize Saturn firmy General Motors.

Pokud  je  toto  Coveyho  tvrzení  pravdivé  –  popis  a  polemika  Coveyho  knihy  je 

součást této práce – nabízí se, že stejně jako lze odhalit principy vhodného osobního růstu 

efektivních lidí, lze nacházet tyto principy i v dalších dimenzích manažerské práce. Toto 

není nové tvrzení – nakonec jen díky tomu, že věříme na základě našich zkušeností v tuto 

možnost popsat  a hlouběji  odhalit  principy toho jak svět kolem nás funguje,  je možné 

uvažovat o poznání a vědě. Ať v rovině fyzické reality, nebo v rovině osobně lidské či 

sociální. A jen díky tomuto přesvědčení mohla vzniknout i tato práce. Podíváme-li se do 

historie, tuto myšlenku lze sledovat zpět až do antického Řecka k Platónovi a jeho idejím. 

Ideje jsou Platónem také popisovány jako věčné,  neměnné. A z idejí  přichází skutečné 

poznání – nikoliv pouhé mínění, které vychází z proměnlivého světa, ale skutečná pravda. 

(Platón 2015)

Covey jako angažovaný a praktikující křesťan otevřeně v knize sdílí své přesvědčení, 

že zdrojem jeho 7 principů je bůh. On sám principy pouze rozpoznal a popsal pro druhé. 

Přesvědčení o existenci trvalého poznání, které vychází z věčného, lze tedy vnímat v tomto 

kontextu  jako  pokračování  nejen  tradice  židovsko-křesťanské,  ale  také  tradice  západní 

filosofie  s  kořeny v dobách helénismu.  Coveyho tvrzení je tedy troufalé,  ale není naší 

kultuře cizí  – naopak velmi dobře zapadá do struktur myšlení,  v nichž západní tradice 

funguje  již  velmi  dlouhou  dobu.  Domnívám  se,  že  nadšené  přijetí  Coveyho  knihy  v 

sekulárním světě obchodu a managementu ukazuje, jakou má tento koncept i dnes sílu – 

pokud je pro své čtenáře správně zabalen, strukturován a přijatelně vysvětlen.

Tato diplomová práce má za ambici v rámci limitů dané svým rozsahem přispět k 

identifikaci a popisu principů, se kterými manažer operuje v rámci své pracovní náplně. Je 

to tedy snaha o upřesnění paradigmatu, skrze který management jako takový nahlížíme. Za 

účelem testování  širší,  univerzální  platnosti  Coveyho návyků byly jako zdroje pro tuto 

práci  využity  práce  z  oblasti  psychologie,  historie,  antropologie,  filosofie  a  dalších 

společenských věd. Cílem bylo vyhnout se vzájemnému potvrzování svého paradigmatu, 

které by mohlo nastat, pokud by byly využity práce převážně z oblasti managementu.
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Neboť čím přesnější mapu území máme, tím lépe se v něm dokážeme pohybovat. A 

naopak,  čím  více  je  naše  vidění  zamlžené  –  ať  je  to  výsledek  zmatku,  nejistoty, 

nezkušenosti,  přehlcení  různými  názory  nebo  něčím jiným –  tím  více  se  vystavujeme 

riziku, že budeme zakládat pouze na vnějších postupech a technikách, bez reálné hlubší 

znalosti základních principů organizace lidské činnosti.

A  obzvláště  v  případě  manažerů  –  kteří  dohromady  rozhodují  o  pracovních 

podmínkách a pracovní náplni stovek milionů lidí po celém světě, kteří ovlivňují, jakým 

směrem se vydávají nadnárodní korporace, se zdroji a mocí přerůstající posupně i mnohé 

menší  státy  –  může  jakákoliv  větší  odchylka  od  jasného  pohledu  na  věc  mít  závažné 

dopady. Z tohoto hlediska se autorovi této práce jeví studium tématu jako žádoucí a doufá, 

že čtenář bude s tímto pohledem souhlasit.

Struktura práce

Tato práce je rozdělená do čtyř částí:

První část

Tato  ústřední  část  zahrnuje  popis  všech  sedmi  Coveyho  návyků  efektivních  lidí. 

Hlavním cílem této části bylo detailně parafrázovat Coveyho knihu, aby čtenář diplomové 

práce měl Coveyho principy k dispozici. Rozhodnutí použít velmi detailní parafrázování 

vyšlo  ze  zjištění,  že  pouhý stručný náčrt  jednotlivých  návyků není  k  porozumění  díla 

dostatečný. Při stručném popisu naopak návyky mohou působit povrchně a samozřejmě. 

Autor  práce  se  domnívá,  že  až  v  detailním Coveyho rozboru  jednotlivých  principů  se 

ukazuje hloubka jeho přínosu1.  Návyky jsou v textu průběžně doplňovány dalšími zdroji, 

jež mají  přinést ilustraci a rozšíření návyků z pohledu dalších autorů. Snahou zde není 

detailní  srovnání  každé  části  Coveyho knihy,  ale  především demonstrovat  srovnáním s 

několika  vhodnými  díly  přítomnost  univerzálního  přesahu  návyků  v  rámci  západního 

myšlení.

1   Příkladem může být návyk číslo 2. Samotný princip začínat při tvorbě své vize s myšlenkou na 
konec svého života není unikátní, i přestože není nutně snadný. V dalším textu Covey ilustruje, že pro něj to 
znamená, že v centru života jedince nemá být manželství, přátelství, rodina, práce ani další důležité věci, ale 
pouze správné principy. Až poté je jasné, že tento návyk má ambici vyvolat změnu, která může být pro 
mnoho lidí vysloveně revoluční změnou pohledu na život.
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Druhá část 

Obsahuje srovnání Coveyho principů a vývoje teorie organizace. Na rozvoji prvních 

dvou historických fází moderní teorie organizace a následném uvažování o organizacích 

jako takových jsou ilustrovány průniky i problematizace Coveyho principů.

Třetí část 

Obsahuje popis  akademické kritiky  Coveyho knihy z  hlediska  článku,  ve  kterém 

autoři využili vícero možných zdrojů kritiky. Například pohled post-moderny, feminismu, 

kritické pedagogiky atd. Následuje stručná polemika autora této práce s kritikou z hlediska 

post-moderny.

Čtvrtá část

Obsahuje stručné  shrnutí  zkušeností  autora  diplomové práce  s  některými  návyky, 

které vyzkoušel osobně ve svém pracovním i osobním životě.

Následuje diskuze a závěr. 

Komentáře  autora  diplomové  práce  jsou  odlišené  jednoduchou  kurzívou: Toto  je  

komentář autora k tomuto tématu.
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2. Stephen Covey – 7 návyků skutečně efektivních 

lidí

Stephen  R.  Covey  byl  silně  ovlivněn  Peterem Druckerem.  Drucker  v  roce  1967 

napsal, že efektivnost je návyk. Velkou inspirací pro něj bylo i čtení seberozvojových knih, 

vydaných za posledních 200 let, pro jeho doktorskou práci. Zjistil, že v prvních 150 letech 

se knihy zaměřovaly na rozvoj  charakteru.  Až po druhé světové válce se knihy začaly 

zaměřovat na více povrchní rozvoj osobnosti  – tedy jaké techniky používat k dosažení 

svého, na vzhled a styl a podobně (Ryder 2012). Covey byl také praktikující křesťan v 

Mormonské církvi,  kde působil  i  jako kazatel.  Dle Claytona Christense je  7 návyků v 

podstatě sekulární destilací Mormonských nauk, předávaných způsobem přijatelným i pro 

nevěřící. (Tamtéž)

Jelikož Covey považuje své principy za univerzální, je toto přesvědčení v první části 

diplomové práce dokresleno nalézáním blízkých podobností v perspektivách psychologů, 

historiků a manažerů. Tak lze ilustrovat,  že uvedené principy se objevují v perspektivě 

odborníků  z  jiných  oborů  a  ilustrovat,  jakým  způsobem  o  nich  přemýšlejí.  Cílem  je 

Coveyho návyky rozvést, ukázat z odlišné perspektivy a především ilustrovat univerzální 

přesah návyků v rámci západního myšlení.

Tak lze například o návyku číslo 5: "Nejdříve se snažte pochopit, potom se teprve 

snažte být pochopeni" uvažovat nejenom jako o cestě k osobní efektivitě. Skrze zkušenost 

psychologa prof.  Křivohlavého lze o schopnosti  naslouchání  druhému uvažovat  jako o 

jedné z esenciálních součástí zdravých vztahů obecně.

Protože mým cílem bylo otestovat, nakolik 7 návyků má skutečně univerzální přesah, 

vyzkoušel  jsem techniku,  která  měla toto tvrzení  vystavit  zátěži.  Z knih,  které  jsem v 

minulosti přečetl, jsem si vždy vzal knihu, u které jsem předpokládal souvislost s tématem. 

Jelikož jsem si  samotný obsah knihy obvykle pamatoval matně,  vyzkoušel jsem rychle 

nalézt spojitost mezi obsahem knihy a daným návykem. Očekávání spočívalo v tom, že 

pokud je návyk skutečně univerzální (alespoň v rámci západní myšlenkové kultury), měly 

by  se  paralely  s  dalším  dílem  nalézt  velmi  rychle.  Přestože  tato  technika  jistě  nelze 

považovat za metodu vědeckou, přesto na mě výsledky udělaly dojem. Související téma 

jsem nalezl vždy a obvykle velmi rychle. Paralely byly obvykle jasné a těžko popiratelné.
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2.1 Paradigmata a principy

7 návyků – přehled

Charakter je v podstatě kombinací návyků. Ne nadarmo se říká:  ,zasej myšlenku,  

sklidíš čin; zasej čin, sklidíš návyk; zasej návyk, sklidíš charakter; ,zasej charakter, sklidíš  

osud.‘“ (Covey 2015, str. 60)

Návyky jsou obvykle nevědomé vzorce chování. Neustále se tedy skrze ně navenek 

projevuje  náš  charakter  a  efektivita  –  nebo  naopak  neefektivnost  –  našeho  jednání. 

Překonat hluboce zakořeněné návyky vyžaduje mnoho vůle a úsilí, překonat setrvačnost 

původních návyků. Tato setrvačnost na jedné straně brání snadné změně, na druhé straně 

udržuje soudržnost a řád.

Covey návyky definuje jako průnik znalostí, schopností a tužeb:

Obrázek Číslo 1: Efektivní návyky

                         

                            (Covey 2015, str. 62)
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 Znalost – vím, co mám dělat a proč to mám dělat.

 Schopnost – vím, jak to mám udělat.

 Touha – motivace, chci to udělat.

Teprve všechny tyto tři složky umožňují vytvořit návyk.

Covey vidí tento proces jako změnu bytí a vědění – bytí mění vědění, které zpětně  

mění bytí, a vše se stále opakuje, zatímco stoupáme nahoru po růstové spirále. Rozvíjením  

znalostí, schopností a tužeb se nakonec zbavujeme starých paradigmat a dostáváme se na  

vyšší úroveň osobní efektivity. Někdy se jedná o strastiplnou cestu, ale důležité je, že v něm  

nalézáme  spokojenost,  cíl  a  smysl.  „Spokojenost  a  štěstí  je  možné  chápat,  alespoň  

částečně, jako plod touhy a schopnosti obětovat to, co chceme nyní, tomu, co chceme v  

konečné instanci.“ (Covey 2015, str. 61)

Od závislosti k nezávislosti a od nezávislosti k vzájemnosti

V dětství jsme nejdříve plně závislými na ostatních lidech. Je to paradigma typu ty – 

ty se o mě postaráš, ty to pro mě uděláš, je to tvoje vina.

Během  měsíců  a  let  se  postupně  stáváme  více  a  více  nezávislými  –  fyzicky, 

mentálně, emocionálně a finančně, až se nakonec dokážeme postarat sami o sebe. Je to typ 

paradigmatu já – já to zvládnu, já nesu odpovědnost, já volím.

Jak  dál  zrajeme,  stále  více  si  uvědomujeme  vzájemnou  závislost  všeho,  toho  že 

ekologický systém určuje dění jak v přírodě, tak ve společnosti. Je to paradigma typu my – 

my  to  zvládneme,  my dokážeme  spolupracovat,  my  dokážeme společně  vytvořit  něco 

většího.

Dle Coveyho je dnešní doba silně zaměřená na nezávislost – ovšem to považuje za 

reakci  na  závislost,  na  to,  že  nás  druzí  lidé  kontrolují,  využívají  a  manipulují.  Idea 

vzájemnosti pak často vyvolává nedůvěru – zavání totiž závislostí. Nicméně nezávislost 

není posledním krokem ve vývoji.  Nezávislé myšlení  neumožňuje být dobrým vůdcem 

nebo  členem  týmu  –  bez  vzájemnosti  jim  chybí  základní  předpoklad  k  úspěšnému 

manželství, rodinnému životu nebo k organizaci.
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Vzájemnost je dle Coveyho mnohem zralejším konceptem, než nezávislost. Pokud 

jsem nezávislý a soběstačný, mohu si uvědomit, že spojením sil s druhými lidmi můžeme 

dosáhnout mnohem více než sami o sobě. Pokud jsem emočně nezávislý, vážím si sebe, ale 

zároveň uznávám potřebu lásky a vzájemnosti.  Jsem-li nezávislý intelektuálně,  vnímám 

potřebu obohatit se o nejlepší myšlenky druhých lidí.

Důležité přitom je, že pouze nezávislí lidé mají rozvinutý charakter tak, aby si mohli 

dovolit vstupovat do vzájemnosti. Závislý člověk tuto volbu nemá.

V Coveyho systému 7 návyků mají návyky 1, 2 a 3 dovést člověka k nezávislosti. 

Návyky 4, 5 a 6 pak mají člověka vést následně k vzájemnosti. Návyk 7 pak zastřešuje celý 

proces a dodává mu neustále další energii k chodu.

Obrázek číslo 2.: 7 návyků skutečně efektivních lidí

 (zdroj: www.franklincovey.cz)
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Tabulka číslo 1: Přehled 7 návyků skutečně efektivních lidí

Návyk Princip Obsah

Buďte proaktivní Osobní vize Mezi podnětem a reakcí je doba 

na  rozhodnutí,  jak  budeme 

reagovat.  Zaměřením na  oblast 

svého vlivu mohu svůj vliv dále 

rozšiřovat

Začínejte s myšlenkou na konec Osobní vedení Zaměření  na  konečný  smysl 

našeho  života  nám  odhaluje 

naše  nejniternější  hodnoty. 

Následná  formulace  životního 

poslání  dává  našemu  životu 

pevné jádro

To nejdůležitější dávejte na první 

místo

Osobní řízení Správná  organizace  času  v 

souladu  s  naším  hodnotovým 

systémem

Myslete způsobem výhra - výhra Vedení lidí Cílem jednání je, aby obě strany 

měly vždy pozitivní přínos. Tím 

budujeme  vztahy  důvěry  a 

vzájemnosti

Nejdříve  se  snažte  pochopit, 

potom být pochopeni

Empatická komunikace Učíme se skutečně naslouchat a 

vidět  svět  očima  druhého, 

teprve  poté  vysvětlíme  svůj 

postoj.  Z  toho  vychází  jasné 

porozumění situaci a  vzájemná 

důvěra

Vytvářejte synergii Tvůrčí spolupráce Díky  vhodnému  prostředí  se 

navzájem  doplňují  odlišnosti 

členů  týmu,  díky  tomu  lépe 

spolupracuje  a  vytváří  nové 

možnosti
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Ostřete pilu

Čtyři dimenze obnovy sil Fyzická,  mentální,  duchovní  a 

společenská/emoční  cesta  k 

obnově  a  rozvoji  osobních  sil 

člověka  jako  předpoklad  všech 

dalších návyků

Produkce – produkční schopnost

Velmi důležitá je rovnováha péče o produkci a o samotnou produkční schopnost, 

která  tento  produkt  umožňuje.  Příkladem  je,  že  péče  o  zákazníky,  což  je  produkce 

organizace – má být v rovnováze s péčí o zaměstnance, kteří jsou produkční schopností 

organizace. 

Přílišné zaměření na produkci vede k zanedbání a vyčerpání zdroje této produkce – 

poničeným zdravím, vyčerpanými účty, potrhanými vztahy. Přílišné zaměření na produkční 

schopnost neposkytuje žádoucí výsledky – příkladem je věčný student, který nepřevádí své 

schopnosti a dovednosti do praxe.

Vyváženost těchto dvou principů, produkce a produkční schopnosti, považuje Covey 

za samotnou podstatu efektivity. (tamtéž)

2.2 Osobní vítězství

2.2.1 Návyk 1

Buďte proaktivní

Principy osobní vize

Jedině  lidé  jsou  na  zemi  vybaveni  sebeuvědoměním –  schopností  pozorovat  jak 

myslíme, co prožíváme,  pociťujeme.  Nazírat  sama na sebe,  jako by to  byl někdo jiný. 

Nejsme  tedy  svoje  myšlenky,  pocity,  nálady.  Díky  tomu  jsme  schopni  zkoumat  svá 

paradigmata  – naší  mentální  mapu,  která  nás  v životě orientuje.  Zkoumáním vlastních 

paradigmat můžeme začít rozlišovat, zda se orientujeme podle reality a principů, nebo jsme 

determinováni okolním prostředím.
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Pokud představa, která nás formuje, vychází ze společenského zrcadla – tedy z toho, 

jak momentálně společnost a lidé kolem nás vidí svět – dochází k značnému zkreslení 

vnímání sebe sama. Druzí lidé nám často zrcadlí spíše něco sama ze sebe, včetně svých 

strachů a slabin, místo přesného obrazu nás samotných.

K jednomu ze sociálních paradigmat patří,  že jsme jako lidé determinováni svým 

prostředím.  Dle  Coveyho v  podstatě  existují  tři  základní  sociální  teorie  determinace  – 

teorie  genetické determinace,  kde jsme determinováni  svou genetickou výbavou,  teorie 

psychické  determinace,  kdy jsme  determinováni  svou výchovou  a  za  vše  mohou  naše 

rodiče, a teorie determinace okolím, kdy nás determinuje partner, ekonomika nebo politika, 

zkrátka něco z našeho okolí.

Covey toto vidí jako rizikové – nakolik jsou tyto sociální mapy zkreslené, do jaké 

míry  skutečně  odrážejí  realitu?  Nakolik  se  mohou  stát  sebenaplňujícím  proroctvím? 

Připomíná mu to spíše klasické podmiňování  psů I.  P.  Pavlova,  tedy přijde podnět  → 

následuje odezva. (tamtéž)

V  knize  Nastavení  mysli  autorka  knihy,  badatelka  v  oboru  psychologie  Carol  

Dwecková, mluví o podobném principu, principu nastavení naší mysli na fixní a růstové  

nastavení. Autorka zde argumentuje, že přesvědčení že lidské schopnosti jsou již fixně dané  

a úspěch je výsledkem nadání, vede k fixnímu nastavení mysli. Toto nastavení přitom ze své  

zkušenosti  považuje za velmi obecně rozšířené.  Růstové nastavení  naopak znamená, že  

úspěch je výsledkem učení se a snahy. Každý sice můžeme mít díky dědičnosti a životním  

podmínkám jiné předpoklady, nicméně lze snahou a pozitivním, růstovým nastavením mysli  

překonat obtíže. A stejně tak lze nesprávným, fixním nastavením mysli promrhat možný  

potenciál.

„Někteří z nás byli k tomuto nastavení mysli vychováváni od útlého věku. Už jako  

dítě jsem se soustředila na to, abych byla chytrá, fixní nastavení mysli mi totiž vtiskla už  

paní Wilsonová, moje učitelka v šesté třídě. Na rozdíl od Alfreda Bineta se domnívala, že  

IQ vypovídá o lidech vše. Ve třídě nás rozsadila podle hodnoty našeho IQ a jen žákům s  

nejvyšším IQ věřila natolik, aby mohli nosit vlajku, ždímat houbu nebo zapisovat vzkazy  

pro pana ředitele. Kromě toho, že nás kvůli jejímu kritickému přístupu každý den bolelo  

břicho,  jsme se  naučili  nastavení  mysli  vedoucímu všechny ve  třídě  k  jedinému cíli  –  
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vypadat  chytře  a  nepůsobit  hloupě.  Koho by  zajímalo  nebo bavilo  učení,  když  bylo  u  

každého testu nebo vyvolávání k tabuli v sázce celé naše bytí?“ (Becková 2015, str. 14)

V knize  Manažer  21.  století  autorka  (Kamp 2000)  mluví  o  podobném  tématu  –  

povzbuzuje manažery, aby se stali učícím se jedincem. Přitom zmiňuje, že obraz učícího se  

jedince je často naplněn představou tápajícího, neobratného člověka, který nakonec nějak  

zvládne zadaný úkol. To je pro lidi spíše negativní a nepřitažlivé. Autorka navrhuje revizi  

tohoto obrazu – začít  vnímat stav učení  jako pozitivní  záležitost.  Navrhuje proto tento  

obraz učícího se jedince:

„nadšený a zaujatý

mající zájem a projevující jej

hledající a zkoumající

experimentující

bavící se a mající potěšení

chtějící se naučit více“ (Kamp 2000, Str. 87)

Mezi podnětem a odezvou

Odkaz Viktora Frankla je nesmírně inspirativní i dnes. Jeho kniha A přece říci životu  

ano (Frankl 2006) patří k nejsilnějším svědectvím lidského ducha, s jakými jsem se kdy  

setkal.

Covey mluví o Franklově zkušenosti psychiatra a Žida uvězněného v koncentračním 

táboře.

Frankl  zažil  otřesná  příkoří  a  utrpení.  Během  toho  si  ovšem  postupně  začal 

uvědomovat,  že  zatímco  nemá  žádnou  vnější  svobodu,  stále  je  schopen  si  sama  sebe 

uvědomovat,  mohl  se  nezaujatě  pozorovat.  Díky tomuto  uvědomění  si  mohl  volit,  jak 

zareaguje na vnější podnět, který k němu přichází. Toto Frankl nazval poslední svobodou 

člověka – vše ostatní je možné mu sebrat, ale stále se může rozhodnout, jak zareaguje na 

vnější podnět. (Covey 2015)
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„V podmínkách nepředstavitelného ponižování, v naprosto nedůstojných poměrech  

koncentračního tábora využil Frankl vrozenou lidskou schopnost sebeuvědomění a dospěl  

k poznání základního principu týkajícího se lidské povahy:  Mezi podnětem a odezvou se 

nachází prostor pro svobodnou volbu.“ (Covey 2015, str. 81)

Frankl dále využíval svou představivost a paměť, aby sám sebe viděl v jiné situaci. 

Cvičil tak svou vnitřní sílu a nezávislost, která postupně silně vzrostla.

Další  schopnosti,  které  z  nás  činí  lidi  a  odlišují  nás  od  zvířecí  říše,  jsou  tak 

představivost  –  schopnost  vytvářet  v  mysli  obrazy,  svědomí,  které  nám  umožňuje 

rozeznávat dobré a zlé, a nezávislá vůle – schopnost jednat podle svého sebeuvědomění, 

aniž by nás ovlivňovaly jiné vlivy.

Lidé  se  tedy  vymykají  z  živočišné  říše  tím,  že  jsou  schopni  měnit  své  vlastní 

programování, to jak fungují. Teorie determinace tedy jistě není přesnou mapou toho, jak 

skutečně člověk funguje.

Covey tak na příkladu Frankla ukazuje, co je to vlastně proaktivita – je to samotné  

převzetí odpovědnosti za svůj vlastní život. Je to otevření se faktu, že si můžeme volit naší  

reakci na vnější podněty, že můžeme i podřídit svou instinktivní výbavu principům, které  

nás řídí. (Covey 2015)

Obrázek číslo 3: Model proaktivity

 (Covey 2015, Str. 83)
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Daniel Goleman ve své knize Emoční inteligence (Goleman 1997) mluví o tom, že  

schopnost sebeuvědomění, sebepoznání, je základním stavebním kamenem inteligentního  

zacházení s emocemi. Je to tedy neustálé uvědomování si vnitřních pocitů a otevřenost vůči  

nim (Goleman 1997 str. 54). To, co psychologové nazývají metakognicí, tedy uvědomování  

si  vlastních  myšlenkových  procesů,  raději  Goleman  nazývá  sebeuvědoměním.  Je  to  

sebereflektivní  uvědomování  si  mysli,  která  pozoruje  a  zkoumá veškeré  zážitky,  včetně  

emocí. (tamtéž)

Skutečně proaktivní lidé si tuto odpovědnost uvědomují a nesvalují vinu na okolní 

podmínky. Řídí se principy a konají vlastní volby, místo aby se nechali pouze řídit vnějšími 

podmínkami.  Naopak  reaktivně  se  chovají  lidé,  kteří  se  pro  to  buď rozhodli,  nebo se 

nevědomky přizpůsobují vlivu okolí jako běžnému stavu. Proaktivní lidé si pečlivě vybrali 

hodnoty, dle kterých se řídí a jejich reakce na vnější okolí – které je samozřejmě stále  

ovlivňuje – tak vychází z těchto hodnot a je činěna vědomě.

Tyto hodnoty a síla charakteru z nich plynoucí se pak mohou projevit například u 

umírajících – u těch, ze kterých do posledních dnů vyzařuje láska, soucit a ochota sloužit 

druhým a jsou tak inspirací pro své okolí.  Tento přístup je  také obrovskou výhodou v 

oblasti efektivního řízení organizace. (Covey 2015)

Goleman dále popisuje, že se jedná především o neutrální postoj. Tento postoj si  

dokáže zachovat odstup a klid i v rámci rozbouřených emocí. „William Styron se ve svém  

díle  Viditelná  temnota,  popisujícím  hlubokou  depresi,  zmiňuje  o  podobné  schopnosti.  

Vypráví o pocitu, že je ‚doprovázen jakýmsi druhým já – nehmotným pozorovatelem, který  

nikterak nesdílí šílenství svého dvojníka a je schopen sledovat jeho souboj s nezúčastněnou  

zvědavostí.‘“ (Goleman 1997, str. 55)

Takovéto nestranné vědomí svých emocí získáváme pouze sebepozorováním. Někdy je  

to pouhé nepatrné poodstoupení od zážitků, jakýsi paralelní proud vědomí, který se vznáší  

kousek nad celou situací. Je to rozdíl mezi tím být rozezlen a mezi uvědomováním si, že to  

je právě vztek, který teď cítím.2 (tamtéž)

2    Zde je na místě zmínit naprosto jasnou paralelu mezi sebeuvědoměním v popisu těchto autorů a 
mezi „stavem svědka“, o kterém mluví mnohé východní meditační tradice, obzvláště tradice Zenu. Schopnost 
zůstat v pozici svědka a „neupadnout do okovů samsáry" – vnějšího, projeveného světa, ale zůstat v kontaktu 
s vnitřní podstatou sama sebe, principální, neměnnou částí nás samých, je považována za velmi důležitý krok 
na cestě meditace. Všimněme si, že se zde nalézá paralela mezi principy, o kterých mluví Covey, a mezi 
původní podstatou člověka, o které mluví Zen. Ten zásadní rozdíl je hledisko transcendence sama sebe – 
zatímco Covey mluví ve vrcholném návyku číslo 6 o tom, jak se na vrcholku rozvoje těchto návyků člověk 
začíná dotýkat tvůrčího, záhadného, zde Covey hlavní návyky uzavírá. Východní pohled jde ještě dále. Zen a 
další cesty meditace totiž mluví o tom, že není třeba se pouze zastavit u záhadného zdroje kreativity – je 
možné udělat krok transcendence, překročit svou individualitu a přímo vstoupit do tohoto zdroje. Zen to 
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Jazyk proaktivity

Zkoumáním toho, jak mluvíme, můžeme odhalit, jak funguje naše mentální mapa v 

oblasti  proaktivity.  Reaktivní  lidé  se  svými  slovy  zbavují  zodpovědnosti,  přenášejí 

zodpovědnost na své okolí. Rozdíl v jazyku ilustruje tabulka:

Reaktivní jazyk Proaktivní jazyk

Nemohu s tím nic dělat Podívejme se, jaké jiné možnosti máme

To nikdo nedovolí Mohu připravit efektivní prezentaci

Nemohu Zvolím si – rozhodnu se

Musím Raději

Jsem prostě takový Mohu být jiný

Dohání mě k šílenství Ovládám své pocity

Musím to udělat Zvolím adekvátní odezvu

Také si můžeme svou proaktivitu vyjasnit skrze okruh zájmu a okruh vlivu. Okruh 

zájmu je to, čemu věnujeme pozornost, co nás zajímá, čemu dáváme energii. Okruh vlivu 

je pak to, co z toho dokážeme ovlivnit. Proaktivní přístup může rozšířit náš okruh vlivu.

Proaktivní  lidé – zaměřují  svou pozornost  na svůj  okruh vlivu,  na to,  co mohou 

ovlivnit, a tento okruh postupně rozšiřují.

Reaktivní lidé – zaměřují svoji pozornost na okruh zájmu, na slabé stránky druhých 

lidí, problémy kolem sebe, věci, které nemohou nijak ovlivnit. Takto vzniká pocit oběti 

okolností a tím se zmenšuje okruh vlivu těchto lidí. (Covey 2015)

Je na místě poznamenat, že profese manažera jako taková vychází z přesvědčení, že  

existují  problémy,  které  manažer  vyřešit  dokáže.  Ať  se  jedná  o  problémy  osobní,  

organizační, společenské nebo enviromentální.

Může se také stát, že díky postavení, bohatství, roli nebo vztahům člověk má větší 

okruh vlivu než okruh zájmu. Zde dochází u lidí k sobeckému reaktivnímu životnímu stylu 

díky zaměření na svůj okruh zájmu. Proaktivní lidé mají svůj okruh zájmu stejně velký 

jako okruh vlivu, protože přijímají zodpovědnost za efektivní využití svého vlivu.

vyjadřuje touto otázkou – jestliže mohu pozorovat své myšlenky, emoce či tělesné stavy (jak Covey i 
Goleman potvrzují), a tedy nejsem totožný se svými myšlenkami, emocemi či tělem, kdo nebo co tedy 
vlastně jsem?
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Sféry kontroly:

Existují tři oblasti naší kontroly:

1) Problémy, na něž máme přímý vliv: Zde pracujeme se svými návyky, na které 

máme přímý vliv. Toto se týká návyků „osobního vítězství", tedy návyků 1, 2 a 3.

2) Problémy, na něž máme nepřímý vliv: Zde pracujeme s naším vlivem na druhé lidi 

a učíme se jej uplatňovat novým způsobem – ke „společným vítězstvím" zahrnující návyky 

4, 5 a 6.

3) Problémy, na které nemáme vliv: S těmito problémy je nejlepší se vyrovnat jejich 

přijetím a tím, že se s nimi naučíme žít.  Jedná se například o naši minulost, kterou již 

nezměníme. (tamtéž)

To, do jaké sféry kontroly spadá náš momentální výrok, lze pozorovat na obratech 

“kdyby“ a “mohu být“. "Kdyby" obvykle směřuje naší pozornost ke sféře zájmu – kdybych 

měl vysokou školu, kdyby moje manželka uměla vařit. Na okruh vlivu naopak obvykle cílí 

formulace "mohu být" – mohu být trpělivější, mohu být rozumnější. „Problémem je, když 

si začneme myslet, že problém je někde “mimo nás“.  To, co považujeme za problém, tak  

díky nám může účinněji kontrolovat, může mít větší vliv na naše jednání.“ (Covey 2015, str.  

98) Je to paradigma typu "abych se mohl změnit, musí se nejdříve změnit něco mimo mě". 

Proaktivní pohled říká, chci být jiný, a tím docílím pozitivní změny mimo mě.

Toto je pro mnoho lidí zásadní změna paradigmatu – je snazší obviňovat své okolí ze 

svých neúspěchů než přijmout, že máme možnost reagovat na své okolí a vždy nalézat 

cesty uplatnění svého vlivu. „Existují věci, které nikdy nebudou spadat do našeho okruhu  

vlivu – například počasí. Pokud jsme ale proaktivní, můžeme nosit své vlastní počasí v  

sobě – ať už se týká fyzického světa nebo společenských vztahů. Můžeme být spokojení a  

šťastní, přijmout fakt, že některé věci nemůžeme v současné době mít pod kontrolou, a  

zaměřit své úsilí na ty, které kontrolovat můžeme.“ (Covey 2015, str. 99)

Důsledky a chyby

Co se týče důsledků našeho chování, pro Coveyho jsou pozitivní výsledky našeho 

chování  sladění  s  principy,  negativní  odklonění  od  principů.  Pokud volíme chybně,  je 

potřeba si uvědomit, že chyby patří do oblasti zájmu – minulost již nezměníme. Zároveň je 

ale velmi důležité se z chyb poučit a příště je již neopakovat.

18



Přijmutí a dodržení závazků

Covey  vidí  závazky  jako  příležitost  –  jako  možnost,  jak  vidět  nejlépe  růst  naší 

proaktivity. Pomocí sebeuvědomění a svědomí můžeme určit naše silné a slabé stránky, co 

chceme  a  nechceme  přinášet  do  života.  Představivost  a  nezávislá  vůle  nám to  potom 

pomáhá realizovat, vytyčovat své cíle a držet se jich. Učinění slibu nebo stanovení cíle 

nám potom pomáhá řídit a kontrolovat svůj život k žádoucím výsledkům. (Covey 2015)

2.2.2 Návyk 2 
Začínejte s myšlenkou na konec

V druhém návyku Covey přichází s  náročným maximem – začít  s  myšlenkou na 

konec našeho života, respektive se zaměřením se na to, co by měl být výsledek celého 

našeho života na jeho závěru. Díky tomuto maximu pak můžeme nasměrovat svůj život – 

všechny své kroky slaďovat stále více s tímto zaměřením.

Všechno vzniká dvakrát

V tomto návyku vycházíme z principu,  že vše,  co činíme, děláme ve skutečnosti 

dvakrát.  Nejdříve  si  mentálně  představujeme,  co  budeme  dělat,  potom  to  fyzicky 

vykonáme. Covey toto nazývá první a druhé vytváření. Je to klasické „dvakrát měř, jednou 

řež“. Chceme-li směřovat náš život určitým směrem, vždy platí, že potřebujeme vycházet z 

jasného záměru a  jasného uvědomění  tohoto  nasměrování.  To platí  jak  v řízení  firmy, 

zavádění  nového výrobku,  tak  ve  výchově dětí  či  péči  o  svůj  partnerský vztah.  Když 

přebíráme za tento princip zodpovědnost a uplatňujeme ho, jednáme více ve své sféře vlivu 

a rozšiřujeme ho.

Zde je kontrastem jednání podle plánu, nebo podle okolností. Necháme-li okolnosti, 

aby nás příliš ovlivňovaly, odvádí nás od našeho záměru. Náš životní scénář začínají místo 

nás psát jiní – rodina, spolupracovníci, ale i naše vlastní scénáře neodpovídající již dnešní 

době, založené na výchově a vzdělání a podobně. První vytváření vždy existuje a my jsme 

výsledkem následného druhého vytváření. Jak vypadá, záleží na tom, jestli jsme proaktivně 

vzali odpovědnost za první vytváření. První návyk tedy říká „ty jsi tvůrce“. Druhý návyk je 

pak samotné první tvoření.
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Vedení a řízení – dvě různá vytváření

První vytváření je vedením. Covey ho odlišuje od řízení – to je až druhé vytváření a 

náleží mu až návyk číslo 3. „Řízení se zaměřuje na faktory, jejichž realizace představuje  

spodní  hranici  našeho  snažení:  Jak  něco  udělat  nejlépe?  Vedení  se  zabývá  tím,  co  

představuje horní hranici: Co chci dokázat? Slovy Petera Druckera a Warrena Bennise:  

‚Řídit znamená dělat věci správně; vést znamená dělat správné věci.‘“ (Covey 2015, str.  

108)

„Jsem přesvědčen, že rovněž  rodiče jsou příliš  často v zajetí  paradigmatu řízení.  

Uvažuji  v  takových  pojmech,  jako  jsou  kontrola,  výkonnost  a  pravidla  –  místo  toho,  

abychom se snažili usměrňovat, zaměřit pozornost na smysl a cíl a vytvářet vztah k rodině.  

Ještě víc nám ovšem chybí vedení v osobním životě. Soustředíme se na řízení a výkonnost,  

vytyčujeme a dosahujeme cílů. Aniž bychom si napřed třeba jen ujasnili, jaké jsou naše  

vlastní hodnoty.“ (Covey 2015, str. 110)

Přepisujeme vlastní životní scénář – stáváme se prvními tvůrci sebe sama

S  tímto  návykem  nám  velmi  mohou  pomoci  lidské  schopnosti  představivosti  a 

svědomí. Díky představivosti si můžeme představit potenciál, který můžeme v budoucnu 

naplnit.  Svědomí  nás  pak  kontaktuje  s  univerzálními  principy,  které  nám ukazují,  jak 

můžeme přispět  světu  a  kde  jsou  naše  hranice.  Když tyto  schopnosti  zkombinujeme s 

naším sebeuvědoměním, můžeme začít přepisovat naše životní scénáře podle sebe.

Covey uvádí jako příklad život egyptského prezidenta Anvara Sadata, který během 

svého života zásadně změnil své paradigma nenávisti k Izraeli a byl později jako prezident 

schopen začít mírový proces mezi oběma zeměmi.

Ve  svém  životě  můžeme  zkoumat,  jak  žijeme,  podle  jakého  scénáře  svůj  život 

utváříme. Pokud zjistíme, že to není takový scénář,  jaký chceme, můžeme použít  svou 

představivost  a  začít  ho  přetvářet,  v  souladu  se  svými  niternými  principy.  Každý  den 

můžeme začínat s těmito principy hluboce zakotvenými v mysli.
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Osobní poslání

Dle Coveyho je nejefektivnější způsob, jak začít uplatňovat druhý návyk, vytvoření 

osobního poslání neboli filosofie, kréda. Poslání se zaměřuje na:

- náš charakter, kým chceme být

- co chceme dělat, čím chceme světu přispět

- hodnoty a principy stojící v jádru toho, jací jsme a co konáme

Covey používá velice trefného přirovnání životního poslání k osobní ústavě. Podobně  

jako se ústava demokratických států mění jen zřídka a je téměř neměnná, je osobní ústava  

základní  normou,  tudíž  kritériem,  podle  kterého  se  vše  hodnotí  a  které  určuje  další  

směřování. Ústava nám umožňuje rozhodovat se i v časech velkých změn a turbulencí. V  

osobním životě může být základem pro rozhodování o nejvýznamnějších životních krocích i  

v běžných životních událostech. Pokud máme poslání, máme základ pro to, jak se chovat  

proaktivně.  Vize  a hodnoty pak dávají  našemu životu  směr a umožňují  nám se chovat  

efektivně. (Covey 2015)

V centru

Když chceme zformulovat své osobní poslání, musíme začít v centru našeho vlivu, 

tam, kde jsme nejlépe schopni ovlivnit svět kolem sebe. Zde se dostavují nejlepší výsledky, 

zde rozšiřujeme okruh našeho vlivu. Můžeme využít své sebeuvědomění a svědomí jako 

ukazatel  v  našem  sebepoznání.  Následně  využíváme  svou  schopnost  představivosti, 

abychom  si  utvořili  smysluplnou  náplň  života  –  a  tím  dali  svému  životu  směr  a 

zformulovali osobní poslání.

Z našeho centra vyrůstá pocit bezpečí a jistoty, životní orientace, moudrosti a životní 

síly.

Bezpečí  a  jistota –  projevuje  se  jako  pocit  vlastního  významu,  identity, 

emocionálního zakotvení, hrdosti, osobní síly nebo slabosti.

Životní orientace  – dává životu směr. Naše vnitřní mentální mapa nám umožňuje 

interpretovat vnější dění a na základě této mapy se rozhodovat. Výzkum přitom ukazuje, že  

osobní cíle člověka mohou mít silný dopad na jeho úrovní well-being nebo vyhoření (Tyl  

2011)
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Moudrost – umožňuje chápat, jak se různé součásti prostředí a principy vztahují k 

jednotlivci a k sobě navzájem. Z toho vychází úsudek, soudnost, porozumění.

Dle  psychologa  Křivohlavého  (Křivohlavý  2009)  je  moudrost  širším,  hůře  

zachytitelným  pojmem.  Souvisí  se  značnou  šířkou  a  hloubkou  porozumění  podmínkám  

života a úspěšného využití toho porozumění v běžném životě. Jedná se o znalost v samém  

jádru naší osobnosti, o kterou je třeba tvrdě bojovat a která následně slouží dobru všech.

Životní  síla –  schopnost  nebo potenciál  jednat,  něčeho dosáhnout.  Je  potřebná k 

tomu si  zvolit  a  rozhodovat.  Může nám pomoci  zbavit  se  starých návyků a  osvojit  si 

návyky kvalitnější.

Mezi těmito faktory přitom existuje vztah propojenosti – jistota a bezpečí a životní 

orientace  nás  vedou  k  moudrosti,  a  ta  zase  spouští  a  usměrňuje  životní  sílu.  Jejich 

harmonická přítomnost a vyvážení utváří čestné a šlechetné lidi s vysokou mírou integrity. 

Naopak jejich nedostatek vede k závislosti na okolnostech a druhých lidech. Nakolik jsou 

tyto faktory integrovány, závisí na tom, kde je naše životní centrum, z jakých základních 

paradigmat vycházíme. (tamtéž)

Alternativní centra

Každý člověk má své centrum. Ta mají pak vliv na náš život, dle toho o jaké centrum 

se jedná.

- Soustředění na partnera

Dle Coveyho ve všech vztazích, které vycházejí z orientace na partnera, nacházíme 

jako téma závislost na partnerovi. Zasahují nás nálady a chování partnera, nebo události, 

které  zasahují  do  našeho  vztahu.  Často  to  může  vést  až  ke  konfliktům,  rozporům  a 

neporozuměním. Základní orientace je na okamžité, momentální pocity a emoce. Moudrost 

a životní síla skomírají.

- Soustředění na rodinu

Soustředění na rodinu znamená, že zdrojem bezpečí a jistoty se stává rodinná tradice 

a kultura nebo dobrá pověst rodiny. Narušení je pak vnímáno jako ohrožení. Mohou zde 

být  tendence  rodičů k tomu opomíjet  výchovu dětí  kvůli  dobrým vztahům,  nebo klást 

přílišný  důraz  na  vhodné chování  dětí  bez  ohledu  na  dlouhodobý  plán  jejich  rozvoje. 
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Mohou se vztekat, jednat neadekvátně, trestat.

Vyskytuje se sklon milovat děti podmíněně a činit je závislými.

- Soustředění na peníze

Peníze souvisí s postaráním se o základní fyziologické potřeby a pocit bezpečí. Tato 

orientace  přináší  zranitelnost  jedince  vůči  krizím  a  ohrožením  v  oblasti  financí. 

Neumožňuje rozvíjet moudrost a vhodnou životní orientaci.

- Soustředění na práci

Zde se stává základem identity práce – „jsem manažer". „Jsem doktor".

- Soustředění na vlastnictví

Orientace na majetek, nejenom hmotný, ale i slávu, věhlas, společenské postavení. 

Ohrožení možnosti dělat svou práci silně znejišťuje. Moudrost a životní síla se orientuje na 

pracovní oblast a jiné oblasti jsou zanedbávané.

- Soustředění na zábavu a příjemné trávení času

Zaměření  na okamžité,  chvilkové uspokojení.  V přiměřené míře přináší  fyzické i 

duševní uvolnění, posiluje vztahy. Ale sama o sobě zábava nepřináší hlubší smysl naplnění 

života.  Život zaměřený na zábavu se stává prázdným, zahleděným do sebe. Schopnosti 

zůstávají ležet ladem, potenciál jedince není naplněný.

- Soustředění na přítele nebo protivníka

Soustředění na přátele je obzvláště typické pro mladé lidi. Potřeba být přijat partou 

vrstevníků  je  silná.  To  ale  způsobuje  závislost  na  proměnlivých  náladách  a  postojích 

druhých ve skupině.

Zaměření na nepřítele je obvykle nevědomé zaměření, které vzniká obzvláště často, 

když máme pocit nespravedlnosti ze strany člověka, se kterým se často setkáváme. Může 

jít i o bývalého partnera u rozvedených lidí, nebo o naše rodiče. Takovýmto lidem chybí 

vnitřní jistota a bezpečí – pocit vlastního významu vychází z toho, jak se chovají druzí lidé.

- Soustředění na církev

Covey  zde  rozlišuje  chození  do  kostela  a  samotný  duchovní  život  člověka. 

Zdůrazňuje, že část lidí se snaží navenek projevovat žádoucí chování vůči církvi, ale sami 

se  v  osobním  životě  duchovními  principy  neřídí.  Takovýto  člověk  se  orientuje  na 

společenské svědomí.  Nálepkuje druhé – aktivní  a  neaktivní,  liberální  a  konzervativní. 
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Církev sama o sobě nemůže být skutečným zdrojem vnitřní moudrosti a síly. Může se stát 

prostředkem k jejich nalezení – tím že si člověk osvojí principy, o kterých církev mluví. 

Církev sama o sobě nicméně není tím, co hledáme – je prostředníkem.

- Soustředění na sebe

V dnešní době zřejmě nejčastější životní centrum. Nejviditelnější forma je sobectví, 

nerespektující  hodnoty  druhých  lidí.  Takový  člověk  ale  jen  přijímá  a  nedává,  a  tak 

zaostává. Rozvoj zaměřený na sebe ve smyslu rozšíření schopnosti tvořit, sloužit, přispívat 

do světa kolem sebe naopak rozvíjí náš pocit bezpečí, životní orientaci, moudrost a životní 

sílu.

Obvykle je naše životní centrum kombinací několika těchto uvedených center. Různá 

centra jsou aktivovaná či deaktivovaná dle vnějších okolností, působících na člověka. To 

způsobuje život plný výkyvů, nahoru a dolů. Tím chybí pevná životní orientace,  trvalá 

moudrost, trvalý zdroj životní síly a pocit vnitřního pocitu hodnoty.

Životní centrum založené na principech

Zaměření na principy nám dává pevný základ rozvoje všech čtyř hlavních životních 

faktorů:

Pocit jistoty a bezpečí:  Ten zde vychází ze základního poznatku, že principy se, na 

rozdíl od jiných životních center nijak nemění, jsou zcela spolehlivé. Principy se s námi 

nehádají,  neopouštějí  nás,  nechtějí  nás  podvést.  Nejsou  závislé  na  prostředí,  druhých 

lidech, okolnostech atd. Neumírají, nezmizí ze dne na den, jsou nezničitelné. Dle Coveyho 

je jasný důkaz již to,  že jsou zde s  námi i  po tisících letech a po mnoha pokusech je 

ignorovat a zadupat do země.

To, co je různé, je naše hloubka pochopení těchto principů. Naše poznání je vždy do 

nějaké  míry  omezeno,  nevíme  vše.  Ale  můžeme  posouvat  hranice  toho,  co  známe,  a 

poznávat je stále lépe.

Moudrost a životní orientace: Ta zde vychází při zaměření na principy ze správné 

mapy krajiny našeho života, ze správného chápání toho, jaký život je. Jasně vidíme, kam 

chceme jít a kudy tam jít. Protože máme správnou mapu, jsou to rozhodnutí realistická a 

mají smysl.
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Životní  síla: Je  to  síla  člověka,  který  si  je  vědom  sám  sebe,  který  má  dobré 

informace, je proaktivní a neomezovaný postoji a chováním druhých lidí nebo vnějšími 

okolnostmi. Jediné co takového člověka omezuje, jsou přirozené důsledky jeho jednání – 

lze si  vybrat  chování,  ale  ne již  jeho přirozený důsledek.  Pokud nicméně jednáme dle 

principů, vycházejí z nich přirozené, příznivé důsledky. (tamtéž)

Srovnejme pohled Stephena Coveyho s poznatky, uvedenými v knize Odpojený muž  

známého psychologa Philipa Zimbarda a jeho kolegyně Nikity Coulombové (Zimbardo,  

Coulombová 2017). Tato kniha argumentuje, že mužství se v USA a potažmo i v západní  

civilizací nachází ve stavu hluboké krize, což je ilustrováno mnoha příklady. Co je ale  

uváděno za hlavní zdroje této krize? Jedná se o komplexní téma, nicméně jeden z hlavních  

vlivů, který kniha popisuje, je cca 50% rozvodovost rodin v USA a následně časté vyrůstání  

dětí  v  rodinách,  kde  chybí  otec,  tedy  klíčový  mužský  vzor  pro  dospívající  chlapce.  

Podívejme se, jaké má toto uváděné dopady.

Dle knihy je rozpad rodiny často pro děti šokem, který snižuje motivaci k založení  

vlastní rodiny v dospělém věku. Vyskytuje se otázka, proč bych se měl snažit, když to ani  

rodiče nezvládli a dopadlo to takto špatně. Hlavním důvodem přitom je, že rozvod často  

probíhá konfliktně,  v  nepřátelském duchu.  Děti  vyrůstají  v  prostředí,  kde nejsou dobré  

vzory vzájemné důvěry a respektu. Skrze tento průzor jsou následně monogamní vztahy  

nahlíženy jako něco, na čem člověk spíše může ztratit svobodu a nezávislost, než získat  

něco cenného.

Všimněme si, jak Covey píše právě o bezpečí a jistotě a životní orientaci. Pokládá je  

za  předpoklad  moudrosti  a  z  ní  následně  vycházející  životní  síly.  To  co  tedy  kniha  

Odpojený  muž  popisuje,  je  narušení  v  pochopení  základních,  prvotních  principů  

umožňujících  pozitivní  životní  orientaci,  vedoucí  k  jasnosti  a  porozumění  světu.  Toto  

pochopení tedy chybí rodičům – v masovém měřítku nejsou schopni udržet dlouhodobě  

hluboké, láskyplné vztahy, nebo pokud to není možné, alespoň se v lásce a harmonií rozejít.  

Pokud  bychom  použili  Coveyho  slovník,  mohli  bychom  mluvit  o  nezralých,  závislých  

lidech, kteří nejsou schopni vstupovat do vzájemně prospěšných vztahů vzájemnosti. A co  

hůře, tuto závislost si neuvědomují, což je vidět v rozšířené tendenci vidět hlavní problém v  

druhém partnerovi,  a  tedy  nejsou schopni  vnímat skutečnou příčinu  problému – jejich  

nenaplňující  životní orientaci.  Tak to méně podstatné (v USA například často pracovní  

úspěch) vytlačuje to více podstatné (celoživotně fungující harmonická a láskyplná rodina).  

Děti jsou následně produktem takto disharmonických vztahů – bez pocitu bezpečí a důvěry,  
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bez jasné životní orientace a bez hlubšího porozumění fungování světa a síly ke změně  

vlastního života.

Je také dobré poznamenat, že obzvláště v Evropě bylo otcovství po první a především  

druhé světové válce narušeno již ze samotného faktu masivních lidských ztrát vojáků na  

válečných frontách – z nichž drtivá většina byli  právě muži.  Velké množství  dětí  se tak  

ocitlo v situaci, kdy měly pouze jednoho rodiče – matku.

George  Vaillant  sleduje  v  longitudinálním  výzkumu  80  let  mužské  studenty  

Harvardovy univerzity z roku 1938. K 75. výročí studie poukázal: „Děti, které nepoznaly  

lásku  a  důvěru  v  prostředí  domova,  nebyly  v  pozdějším  životě  asertivní,  iniciativní  a  

samostatné, přičemž všechny tyto vlastnosti představují základ úspěšné dospělosti“. Muži,  

kteří  měli  skvělé dětství,  také vydělávali  průměrně o 50 % peněz než ti,  jejichž dětství  

nestálo  za  nic.  Nejnezávislejší  muži,  v  dobrém smyslu  tohoto  slova,  pocházeli  z  rodin  

plných lásky a důvěry, kde se „naučili, že mohou v životě věřit, což jim dodávalo odvahu  

pustit se do něj a postavit se mu čelem“, zatímco nedostatek naděje a důvěry v ostatní  

utvářel člověka náchylného k samotářskému způsobu života“.

Povšimněme  si,  že  co  se  týče  slova  „nejnezávislejší“,  Covey  popisuje  první  tři  

návyky  jako  cestu  k  osobní  nezávislosti.  Nalézáme  tedy  zde  shodu  v  tom  ohledu,  že  

základní  pocit  bezpečí  a  jistoty,  a  s  ním  spojená  životní  orientace,  je  základem  pro  

správného chápání světa a díky tomu i stanovení si správné životní vize – a z ni vycházející  

následné síly a nadšení k její realizaci.

Naopak z nepřítomnosti této orientace vychází různé závislostní a sebepoškozující  

chování. Jedná se mimo jiné o odpor ke školnímu vzdělání, vyhýbání se druhému pohlaví a  

vyhledávání  společnosti  mužů, náruživé hraní  počítačových her,  tloustnutí,  závislost  na  

pornografii a závislost na lécích a drogách. (tamtéž)

Jak napsat a používat osobní poslání

„Viktor  Frankl  řekl,  že  své  poslání  spíše  odhalujeme,  než  konstruujeme  či 

vymýšlíme. Myslím, že zvolil velmi výstižná slova. Každý z nás má v sobě vnitřního rádce  

nebo tušení, smysl, či cit, svědomí – něco, díky čemuž si uvědomujeme svou jedinečnost a  

možnost  pozoruhodně,  osobitě  přispět  k  dění  kolem  sebe.  Franklovými  slovy:  ,Každý  

člověk  je  k  něčemu  povolán,  má  své  specifické  poslání…  Proto  nemůže  být  nikým  

nahrazen, proto je život každého člověka jedinečný a neopakovatelný. Každý člověk má  
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svůj specifický úkol – a neopakovatelnou, jedinečnou možnost ho realizovat.' (…) Smysl  

našeho života má původ v nás samých. Jak řekl Viktor Frankl: ,Člověk by se neměl ptát po  

smyslu vlastního života. Měl by si uvědomit, že je to on, kdo je tázán. Stručně řečeno, život  

se každého ptá na smysl jeho života – a každý může odpovědět životu jen tím, co dělá; naší  

jedinou odezvou na život je chovat se odpovědně.'“ (Covey 2015, str. 137–138)

Covey  k  tomu dodává  přirovnání  k  počítačovému programování  –  návyk  1  říká,  

tvůrcem programu jste vy. Návyk 2 nás pak vyzývá, abychom napsali program. Můžeme  

formulovat,  co  chceme  v  životě  dělat  a  jakými  chceme  být  –  napsat  si  svou  „osobní  

ústavu“.

Využívání obou mozkových hemisfér

Covey zmiňuje známou teorii hemisferální dominance, která přisuzuje specializované  

funkce naším mozkovým hemisférám.

Dle Coveyho:

Levá hemisféra                                                         Pravá hemisféra

Zabývá se slovy Zabývá se obrazy

Zaměření na části celku a jeho specifika Zaměření na celek a vztahy částí

Analytické uvažování – členění celku na části Syntetické uvažování – složení části v celek

Sekvenční uvažování Souběžné uvažování - holistické

Bere v úvahu čas Nebere v úvahu čas

Proto  při  používání  naší  představivosti  a  svědomí  využíváme  především  pravou 

hemisféru.

V naší společnosti je tendence využívat dominantně levou hemisféru. Covey přitom 

považuje za ideální  naučit  se využívat  hemisféry obě – nejdříve si  uvědomit  celkovou 

situaci  a  co  vyžaduje  v  pravé  hemisféře,  potom  využít  prostředky  potřebné  k  jejímu 

zvládnutí.

Pro mnoho lidí je tedy problematické využívat prostředky pravé hemisféry.
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Dva způsoby napojení na pravou hemisféru

Rozvíjení představivost

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí nevyužívá prostředky pravé hemisféry a jsou plně 

zapojeni  ve  způsobech  uvažování  hemisféry  levé,  někdy  to  vyžaduje  nějaký  šok, 

nečekanou  událost,  aby  mohli  své  myšlení  změnit.  Pokud  využijeme  představivosti, 

můžeme si potřebnou změnu navodit, aniž bychom museli projít nepřízní osudu. K tomu 

slouží cvičení s představením si vlastního pohřbu a smuteční řeči, které mluví o tom, co 

jste  v  životě  přispěli  do  tohoto  světa.  Lze  využít  i  představy  pětadvacetiletého  výročí 

svatby – jaké vztahy jsme si za tu dobu dokázali vytvořit? Tímto způsobem jsme schopni 

více vstoupit do kontaktu se svými hodnotami, uvědomit si, na čem nám skutečně záleží. 

Covey vždy viděl, jak se chování lidí po těchto cvičeních mění – začínají uvažovat v širším 

měřítku, kdo chtějí být a co chtějí dělat. Přestávají žít pouze ze dne na den. (Covey 2015)

Vize a utvrzení

Osobní poslání přitom není něco, co napíšeme a máme hotovo. Je to spíš neustálý 

proces bytí v kontaktu se svými vizemi a hodnotami, stávají se každodenní součástí našeho 

života.

Příkladem je, že chceme být milujícími rodiči, identifikovali jsme to jako jednu z 

hlavní  hodnot.  Ale  v  praxi  se  nám  to  nedaří,  děti  nás  rozčilují.  Můžeme  tak  napsat 

prohlášení, které nám umožní být více v souladu s tím, co chceme. Dobré prohlášení je 

osobní,  pozitivní,  napsáno  v  přítomném  čase,  názorné  a  emocionální.  „Velmi  mě 

uspokojuje (emocionální složka), že moje (osobní složka) odezva na zlobení mých dětí je  

(přítomný čas) prodchnuta moudrostí a láskou, že se nenechám ve svém přístupu zviklat a  

dokáži  kontrolovat  své chování  (pozitivní  složka).“ (Covey  2015,  str.  141)  Následně si 

mohu představit situaci představit – jak jsme s dítětem, živě si to představuji. Potom dítě 

začne  dělat  něco,  co  nás  obvykle  rozruší  –  ale  tentokrát  reagujeme  jinak,  s  láskou, 

sebekontrolou, nadhledem. Vytváříme si tak pozitivnější program pro budoucí chování.

Identifikace rolí a cílů

Poté, co jsme nalezli obrazy a představy pravé hemisféry, potřebujeme zformulovat 
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své poslání verbálně. K tomu nám pomůže levá hemisféra, zaměřená na logiku a verbální 

vyjádření. Jeden z vhodných nástrojů k tomuto je psaní, které pomáhá spojovat vědomé a 

podvědomé vyjadřování.

Warren Bennis (Bennis 2009) zmiňuje,  že kodifikace vlastního myšlení je důležitý  

krok k utváření našeho nového, více autentického já. Nejtěžší  přitom bývá přemýšlet  o  

vlastním  přemýšlení.  Pomáhá  tedy  říkat  nebo  psát  své  myšlenky.  „psaní  je  nejvíce 

hlubokomyslný způsob kodifikace vlastních myšlenek, nejlepší způsob jak se učit sám o 

sobě kdo jsem a čemu věřím.“ (tamtéž)

V životě přitom máme různé role, a každá z nich je důležitá. Můžeme být jedincem, 

otcem či matkou, partnerem, odborníkem, učitelem atd. Pro zachování rovnováhy je třeba 

tyto role identifikovat a každé dát ve svém životě patřičný prostor – k čemuž může dobře 

posloužit písemné zachycení těchto rolí a také vize, které pro tyto role máme. Pro to opět  

využíváme představivosti  pravé  hemisféry.  To nám následně  umožní  žít  harmonický  a 

vyvážený život. (Covey 2015)

2.2.3 Návyk 3 

To nejdůležitější dávejte na první místo

Principy osobního řízení

První návyk říká, že jsme tvůrci svého života, a tím za něj neseme zodpovědnost. 

Dává nám možnost si uvědomit, jaký je scénář našeho života a změnit jej, uznáme-li to za 

potřebné.

Druhý  návyk  je  „prvním  vytvářením"  –  využíváme  schopnost  představivosti  k 

uvědomění si různých možností, a svědomí k tomu, abychom si uvědomovali naše osobní, 

mravní a morální kritéria, na jejichž základě si vyberu, jakou možnost budu realizovat. 

„Návyk  2  umožňuje  důsledný,  hluboký  kontakt  s  našimi  základními  paradigmaty,  

hodnotami a vizí toho, jakými můžeme být.“ ( Covey 2015, str. 154)

Návyk 3 je druhé vytváření – fyzické. Jedná se o nenucené realizování návyků 1 a 2. 

Covey to nazývá projevem svobodné vůle, neustále neochvějně zaměřené na principy.
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Návyky 1 a 2 jsou tak nezbytným předpokladem k osvojení si návyku 3. Bez těchto 

návyků nejsme svobodní realizovat to, co chceme a také si neuvědomujeme, co chceme – z 

jakých principů vycházíme. Potom je snaha realizovat efektivně projekty marná – když 

nevím kam jdu, tak tam také nedojdu.

„Řízení není totéž co vedení. Vedení je primárně doména pravé mozkové hemisféry.  

Je to  spíš  umění  než  záležitost  konkrétních postupů a dovedností.  Ve vedení  se  odráží  

životní filosofie a postoje. Zabýváte-li se vedením lidí, musíte si klást základní otázky o  

smyslu života.

Pokud  jste  si  tyto  otázky  vyjasnili,  přichází  na  řadu  efektivní  řízení,  které  vám  

umožní žít v souladu s odpověďmi, k nimž jste dospěli.“ (Covey 2015, str. 155).

Nezávislá vůle

Nezávislá vůle nám umožňuje jednat spíše podle sebe samých, než podle programu 

či tlaku okolí. Realizujeme díky ní náš vlastní program, který jsme si vytvořili.

Obvykle přitom nejde o velké vypětí naší vůle – naopak je potřeba se vůli naučit 

používat v každodenních událostech. Osobní vůle je pak výsledkem naší osobní integrity – 

a ta vychází z toho, jak moc si vážíme sami sebe. Dáváme sami sobě sliby a pak je plníme, 

naše slova a  naše činy jsou v souladu.  Jsme čestní  sama k sobě,  realizujeme základní 

součást etiky charakteru.

Efektivní řízení je tedy dávat to nejdůležitější na první místo. Vedením určíme, co 

je nejdůležitější.  Řízením uskutečníme, že to nejdůležitější  skutečně zůstane na prvním 

místě.

Ve svém jednání se řídíme svými hodnotami a tím, z čeho se zrodily. Vůli a integritu 

využíváme k tomu, abychom naše jednání podřídili těmto hodnotám. K tomu potřebujeme 

mít jasnou vizi, cíl, ze kterého vychází naše integrita a schopnost říct ne všemu, co není 

důležité. (Covey 2015)
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Čtyři generace plánování času

Covey došel ke konstatování, že co se týče řízení času, nejlépe lze říci: Plánujte a 

jednejte v souladu s prioritami.

To vyjadřuje závěr, ke kterému postupně došly první tři generace plánování času. 

Hlavní  vývojové  vlny  v  oblasti  řízení  času  přicházejí  jedna  za  druhou,  navzájem  se 

obohacují a staví na generacích předchozích.

1. generace:  využívá seznam úkolů a poznámek. Po splnění se úkol odškrtne. Je 

snaha vytvořit pocit řádu.

2.  generace:  používá  plánovací  kalendáře  a  diáře,  je  snaha  dívat  se  dopředu  a 

plánovat.

3.  generace: doplňuje  předchozí  generace  o  priority,  snaží  se  stanovit  pořadí 

důležitosti  cílů  dle  našich  hodnot.  Také  obsahuje  denní  plánování  –  specifický  plán  k 

dosažení  toho,  co  je  pro  nás  nejdůležitější.  Tato  generace  se  nicméně  ukázala  příliš 

omezující  –  tím,  že  je  vše  naplánováno  podle  úsporného  nakládání  s  časem,  se 

neponechává prostor pro navozování vztahů, uspokojovat potřeby a těšit se ze spontánních 

prožitků. Mnoho lidí tak na poznatky této generace zanevřelo.

Coveyho přístup představuje přesun ke  čtvrté generaci řízení času. Tato generace 

říká, že pojem „řízení času“ je chybný. Neřídíme totiž čas,  ale sami sebe.  Spokojenost 

vychází z toho, co očekáváme – a to přitom můžeme ovlivnit. Dle této generace se máme 

zaměřit  na  vyšší  kvalitu  vztahů a  na  dosahování  výsledků.  Tedy  to,  co  Covey  nazval 

rovnováhou produkce a produkční schopnosti. (tamtéž)

Kvadrant II

Řízení času čtvrté generace využívá matici o čtyřech kvadrantech. Jsou v ní zapojeny 

dva faktory naší činnosti – naléhavost a důležitost.  Naléhavé je to, co po nás vyžaduje 

okamžitou pozornost.

Naléhavý  je  například  zvonící  telefon.  Pro  mnoho  lidí  může  být  obtížné  ho 

nezvednout, i když se zabývají třeba něčím jiným – a třeba důležitějším. Jsou to události 

viditelné, které na nás tlačí, abychom s nimi něco udělali.

Důležitost  se  vztahuje  k  výsledkům  činností.  Důležité  činnosti  nám  pomáhají 

realizovat naše poslání, cíle, hodnoty. Zatímco na naléhavé události reagujeme, důležité 
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události obvykle realizujeme pouze, pokud jsme proaktivní, iniciativní. Právě proto je tak 

nesmírně důležitý návyk číslo 2 – bez něj se snadno odvrátíme od toho, co je důležité, a 

začneme řešit to, co je pouze naléhavé.

Kvadranty:

Kvadrant I: Důležité a naléhavé. Jedná se o „krize“ a „problémy“. Ty se vyskytují v 

životě všech lidí.  Cílem zde je nenechat se jimi pohltit.  Pokud jim dáváme příliš času,  

spotřebuje nám to příliš času a energie.

Výsledky zaměření na kvadrant I: Stres, vyčerpání, krizový management, neustálé 

„hašení“ krizí

Kvadrant III: Naléhavé a nedůležité. Mnoho lidí věnuje pozornost kvadrantu III a 

považují ho za kvadrant I – jen protože je něco naléhavé, tak je to i důležité. To ovšem není 

pravda.

Výsledky:  Uvažování  v  krátkodobém  horizontu.  Krizový  management.  Pověst 

nestálého  člověka.  Pocit,  že  určovat  cíle  a  vytyčovat  plány  je  zbytečné.  Pocit  oběti, 

bezmoci. Povrchní nebo narušené vztahy.

Kvadrant IV: Nenaléhavé a nedůležité. Různé zábavy, libůstky, marnění času. V 

podstatě lidé zaměřující se na kvadranty III a IV žijí nezodpovědný život.

Výsledky: Celková nezodpovědnost. Neschopnost udržet si pracovní místo. Závislost 

na druhých lidech nebo institucích.

Kvadrant II: Nenaléhavé a důležité. Efektivní lidé se nezaměřují na kvadranty III a 

IV, protože nejsou důležité. Také omezují činnosti v kvadrantu I, aby měli čas věnovat se 

kvadrantu II.

Do  kvadrantu  II  patří  vytváření  vztahů,  vytváření  osobního  poslání,  dlouhodobé 

plánování,  cvičení,  prevence  a  příprava.  To  co  je  důležité,  ale  obvykle  se  k  tomu 

nedostaneme, protože to není naléhavé.

Výsledky:  Vize,  perspektiva.  Rovnováha.  Disciplína.  Kontrola.  Minimum  krizí. 

(tamtéž)
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Obrázek číslo 4: čtyři kvadranty řízení času. 

 (zdroj: Franklincovey.cz)

Covey zde parafrázuje Petera Druckera: „Efektivně jednající lidé se nezaměřují na  

problémy, ale zabývají se příležitostmi. Pečují o příležitosti a „neživí“ problémy. Snaží se  

problémům předcházet.“ (Covey 2015, str. 161)

Krize sice i tak mohou přicházet, ale díky zaměření na kvadrant II máme zdroje, 

abychom  si  s  nimi  poradili.  Udržujeme  rovnováhu  produkce  a  produkční  schopnosti. 

Pokud se  tedy  zaměřujeme do  kvadrantu  II,  naše  efektivita  se  podstatně  zvyšuje.  Dle 

Coveyho ubývá krizí, protože se zaměřujeme na jejich příčinu a děláme preventivní kroky 

k jejich nápravě. Mluvíme o Paretově principu – 80 procent našich výsledků vychází z 20 

procent činností, které děláme.

Nebojte se říci „ne“

Abychom získali čas, který přesuneme do kvadrantu II, musíme ho začít odebírat z 

kvadrantů III a IV. Kvadrant I nemůžeme opominout. Postupně mu budeme dávat méně 

času, až činnosti v kvadrantu II sníží jeho tlak. Ale ze začátku potřebujeme čerpat čas tam, 

kde to pro nás není doopravdy důležité. To znamená říct ne tomu, co opravdu není pro vás 

osobně důležité,  co se nespojuje s  našimi cíli  a hlubokými hodnotami – i  kdyby šlo o 

činnost zajímavou a záslužnou. Musíme mít před očima něco lepšího – dle Coveyho slov 
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chtít nejenom být dobří, ale nejlepší.

Covey učí lidi, že pro efektivní řízení času je potřeba mít v rovnováze své priority. 

Lidem přitom nechybí obvykle schopnost stanovit si priority ani touha uspořádat svůj život 

podle nich. Ale chybí jim disciplína jednat s nimi v souladu a neodchylovat se od životní 

cesty,  kterou  si  zvolili.  Tito  lidé  mluví  o  nedostatku  disciplíny,  ale  problém je  jinde. 

Priority v nich nejsou ještě dostatečně hluboko. Neosvojili si dostatečně návyk 2, aby pro 

ně byl samozřejmý.  Potřebují  prozkoumat svá základní  paradigmata,  z  nichž vycházejí 

jejich postoje a chování.

V kvadrantu II se tak udržíme, pokud je naše životní centrum zaměřené na principy. 

Pokud se orientujeme na vnější centra – partnera, peníze, zábavu atd., nedokážeme udržet 

zaměření na kvadrant II, protože reagujeme na to vnější, co utváří náš život. Nezávislost a 

vůle  nám  potom  nepomůže,  protože  nestačí  na  to,  abychom  se  nevraceli  ke  svému 

životnímu centru.

Následkem potom je, že nás tlak vnějších sil a okolností neustále vrací k činnostem 

kvadrantu I a III. (Covey 2015)

Přesun do kvadrantu II

K realizaci zaměření na kvadrant II je třeba využívat nový plánovací systém, který 

umožňuje soustředit se na principy a vize a plánovat svůj čas v rámci tohoto kontextu. 

Také je potřeba, aby takový systém udržoval rovnováhu různých životních oblastí a s nimi 

spojených rolí. Předchozí tři generace plánování času toto neumožňují, proto Covey přišel 

s generací čtvrtou.

Organizování podle čtvrté generace zahrnuje 4 činnosti:

1. Identifikace rolí: poznamenáme si, jaké všechny klíčové role v životě zastáváme. 

Jsme jedinci, máme určité role v rámci rodiny, zaměstnání, v komunitě či církvi.

Např.:

1. Jedinec

2. Manžel/Rodič

3. Manažer – nové výrobky
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4. Manažer – výzkum

5. Ředitel

2. Výběr cílů: Dále si poznamenáme, jakého jednoho či dvou výsledků bychom chtěli 

dosáhnout v daných rolích v následujícím týdnu. Některé tyto činnosti by měly spadat do 

kvadrantu II a ideálně by měly odrážet cíle stanovené při osobním poslání.

3. Řízení času: Dále se podíváme na následující týden a rozvrhneme si, které činnosti 

kdy  budeme  dělat.  Určité  činnosti  budou  lépe  realizovatelné  o  víkendu,  některé  v 

pracovních dnech. Rozvrh na týden nám umožňuje vyčlenit si specifické dny pro různé 

činnosti a úkoly, buďto jako prioritu dne, nebo jako specifický úkol s konkrétním časem 

plnění.  Covey  přitom  ponechává  v  kalendáři  mnoho  volného  místa  pro  zvládání 

neočekávaných událostí, změnu času aktivit,  pokud je třeba, čas na interakci s druhými 

lidmi.  Cílem je  užívat  si  naší  spontaneitu  s  jistotou,  že  jsme celý týden naplánovali  v 

souladu s našimi cíli.

4.  Přizpůsobení  plánu  denním potřebám:  Denní  plánování  v  průběhu  týdne  nám 

umožňuje  přizpůsobit  týdenní  plán  denním  potřebám,  stanovit  si  priority  jednotlivých 

činností,  dobře  zvládat  neočekávané  události.  Každé  ráno  můžeme  věnovat  pár  minut 

přezkoumání  plánu a  připomínce  rozhodnutí,  která  jsme pro týden udělali.  Faktory,  se 

kterými  jsme  nepočítali,  můžeme  porovnat  v  důležitosti  s  již  nastavenými  cíli  a  díky 

orientaci na pocit či představu osobního poslání se můžeme správně rozhodnout, co je pro 

nás  prioritní.  Použitím  postupu  třetí  generace  řízení  času  můžeme  přiřadit  denním 

činnostem různé úrovně priority, např. A, B, C.

Covey  opět  zdůrazňuje,  že  schopnost  žít  v  souladu  s  programem,  který  jsme  si 

pomocí  návyku  1  a  2  vytvořili,  vyžaduje  nezávislou  vůli,  sebedisciplínu,  integritu  a 

odhodlání neřídit se krátkodobými cíli, ale principy a hodnotami, které dávají naším cílům 

smysl a propojují je s celkem života. (tamtéž)

 řízení času čtvrté generace

Oproti třetí generaci je čtvrtá generace zaměřená na princip, že lidé jsou důležitější 

než věci.

Proto  místo  abychom  člověka  podřizovali  časovému  plánu,  Covey  motivuje  k 

zaměření na kvadrant II a odhalení svých hlubokých cílů a hodnot, tak jak bylo zmíněno v 
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návyku 2. Potom je možné orientovat se v cílech dle člověka – plán slouží člověku a ne 

naopak.

Čtvrtá generace má, díky uvedenému, proti třetí generaci tyto výhody:

- zaměřuje se na principy

- respektuje hlas svědomí

- přesně stanovuje naše jedinečné, neopakovatelné osobní poslání, včetně hodnot a 

dlouhodobých cílů

- pomáhá vést vyvážený život

- díky týdennímu plánování poskytuje širší kontext naší činnosti

„Praktickým výsledkem uplatnění těchto předností je, že se zaměříme na vztahy a  

výsledky, zatímco čas se ocitne až na druhém místě (Covey 2015, str. 178).“

Ken Krogue (Krogue 2013) zmiňuje svou zkušenost se systémem, který nazývá pátou  

generací řízení času. Krogue měl přitom značné problémy udržet disciplínu své práce a  

vytvořit  si  pocit  vnitřní  stability.  Z  jeho  zkušeností  v  organizaci  FranklinCovey  měl  k  

dispozici výzkumy, které ukazovali, že k vytvoření návyku je třeba opakovat určitou činnost  

každý den po dobu 21 až 28 dnů. Krogue si vytiskl na zeď zaškrtávací tabulku a každý den  

plnil  několik úkolů,  které mu doporučil  jeho nadřízený.  Mezi nimi bylo časné vstávání,  

ranní modlitba a meditace, čtení bible a večerní zapisování dne do deníku. Podařilo se mu  

plnit úkoly několik dnů, pak týdnů a nikdy nevynechal. Postupně jeho disciplína a stabilita  

sílila a na seznam začal přidávat další úkoly, až za dva roky měl na seznamu 24 denních  

úkolů, které bez vynechání plnil každý den. Toto tedy Krogue nazývá pátou generací –  

řízení nikoli pouze svého času, ale především svých vlastních návyků. Tato organizace tedy  

není zaměřená na týden, ale na celý měsíc plnění opakujících se úkolů. (tamtéž)

Delegováním zvyšujeme produkci (P) a produkční schopnost (PS)

Dle  Coveyho  efektivní  delegování  úkolů  a  činností  druhým  lidem  umožňuje 

pravděpodobně  nejlépe  ze  všech  činností  znásobit  dosahované  výsledky.  Schopnost 

delegovat odlišuje manažera a samostatného producenta. Produkční schopnost manažera se 

díky delegování může zmnohonásobit.
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Delegování typu „udělej“ x delegování typu „správce“

Zatímco typ „udělej“ je zaměřený na pokyny typu „udělej tohle, přines tamto“, tedy 

to,  co  by  se  dalo  nazvat  mikromanažováním  lidí,  typ  „správce“  činní  druhé  lidi 

zodpovědné za výsledky a umožňuje jim zvolit si metody a postupy.

„Delegování  typu  ‚správce‘  vyžaduje,  aby  obě  strany  od  počátku  jasně  chápaly  

jedna druhou a byly odhodlány naplnit očekávání v pěti oblastech“ (Covey 2015, str. 180).

Žádoucí  výsledky: Při  delegování  se  zcela  jasně  vyjasní  druhému,  co  je  od  něj 

očekáváno. Zaměření je na to, co má být dosaženo, nikoli jak se toho dosáhne. Zaměření je 

tedy  na  výsledky,  nikoli  na  postupy  a metody.  Je  potřeba  být  trpělivý,  výsledky  si 

dostatečně představit a popsat a ujistit se, že to samé dokáže druhá strana.

Pravidla: Nastavíme parametry, v rámci kterých pověřený člověk může jednat. Mělo 

by jich být co nejméně, aby se z pravidel nestaly metody a postupy. Ale musí na druhé 

straně obsahovat všechna potřebná omezení – jinak může dojít k domněnce, že pověřený 

má volné ruce ve způsobu dosahování cílů a porušit principy organizace. Říkáme, co druzí 

nemají dělat, nikoli co dělat mají. To je nejlepší způsob, jak jim dát najevo, že fungujeme v 

modelu typu „udělej“ a je tedy nejlepší čekat na to, co řekne vedoucí.

Zdroje:  Stanovení lidských, finančních, technických a organizačních zdrojů, které 

mohou pracovníci k dosažení výsledků čerpat.

Odpovědnost: Stanovení výkonnostních norem, na jejichž základě budou hodnoceny 

výsledky, stanovení termínů pro podávání zpráv postupu a hodnocení výsledků.

Důsledky:  Stanovení  důsledků  hodnocení,  dobrých  i  špatných,  jako  je  finanční 

odměna, ocenění, poděkování, přeřazení na jiné místo a další související možnosti.

Pro  to,  abychom  mohli  začít  delegovat,  potřebujeme  dát  lidem  důvěru.  To  je 

motivuje, jsou ochotni dělat to nejlepší. Ale to někdy vyžaduje čas, trpělivost, investici do 

přípravy a rozvoje lidí, aby byli schopni dostát důvěře, kterou jim dáváme. Covey věří, že 

správné delegování je klíčem k úspěchu – v dobře zorganizované rodině tak není potřeba 

víc jak hodina práce denně každého člena k vyřízení všeho potřebného. Je ale potřeba 

ochota řídit a zaměřit se na efektivitu. Pokoj uklidím lépe než dítě, ale jeho delegováním, i 

když to vyžaduje čas a výchovu, nakonec z dlouhodobého hlediska ušetřím mnohem více 

času.
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„Správce“  se  tak  stává  svým vlastním šéfem,  vede  ho  svědomí,  snaha  dosáhnou 

stanovených výsledků. To uvolňuje jeho tvůrčí energii a schopnost hledání vlastní cesty 

realizace výsledků.

Záleží nicméně na zralosti lidí, co je jim možné delegovat, kolik pravidel musíme 

stanovit, kolik zdrojů je potřeba jim poskytnout a jak často je budeme kontrolovat. Dle 

Coveyho  je  delegování  zřejmě  nejlepším  indikátorem  efektivního  řízení,  protože  je 

základem růstu, jak osobního, tak růstu organizací. (Covey 2015)

Na  závěr  prvních  třech  návyků,  které  představují  cestu  k  nezávislosti,  přidejme  

pohled dalšího  autora.  Warren Bennis  (Bennis  2009) mluví  o  potřebě,  aby hlas  vůdce  

vycházel z důvěry. Tak si vůdce nejenom získává druhé lidi na svou stranu, ale také si je  

tam i  nadále  udrží.  Dle  Bennise  se  důvěra  vytváří  a  udržuje  čtyřmi  prvky,  které  jsou  

nápadně  podobné cílům prvních  třech  Coveyho  návyků,  svým zaměřením na  svědomí,  

sebeuvědomění, jasnou vizi a jasnou organizace práce dle této vize:

1. Stálost.  Vůdci nevytváří překvapení pro skupinu, kterou vedou. Zůstávají jasně  

nasměrovaní určeným směrem.

2. Kongruence. Vůdci žijí to, co sami hlásají. U skutečných vůdců není rozporu mezi  

teoriemi, o kterých mluví a životem, který vedou.

3. Spolehlivost. Vůdci jsou přítomni, když je jich třeba. Jsou připraveni v klíčových  

situacích podpořit své spolupracovníky.

4. Integrita. Vůdci ctí své závazky a sliby. (tamtéž)

38



2.3 Společné vítězství

Paradigmata vzájemnosti

I  při  věnování  se  společným  vítězstvím  Covey  zdůrazňuje,  že  efektivní  vztahy 

vzájemnosti jsou možné až po té, co jsme dosáhli skutečné nezávislosti. Osobní vítězství 

předchází vítězství společnému.  Společná vítězství jsou již  pokročilá  látka – nejdřív je 

potřeba zvládnout základy.

Zralost a pevnost charakteru jsou základem k tomu, abychom za sebou nenechávali 

rozbité vztahy a zklamaná očekávání.

Bez skutečné nezávislosti nemá dle Coveyho smysl rozvíjet schopnost jednat s lidmi. 

Krátkodobě můžeme mít  úspěch,  ale  jakmile  přijdou těžké  časy,  stavba  se  nám zboří, 

protože jsme ji nepostavili na pevných základech. Je potřeba, aby naše jednání vycházelo z 

etiky  našeho  charakteru,  tedy  abychom  byli  celiství,  kongruentní.  Techniky  osobnosti 

vedou k povrchním vztahům a lidé tento rozpor brzy vycítí.

Zajímavé  přitom je,  že  oblast  vzájemných  vztahů  se  nás  obvykle  velice  osobně 

dotýká a zde cítíme nejvíce akutní, naléhavou bolest a zklamání z neúspěchu. Pokud nám 

chybí  osobní  vize,  osobní  efektivita,  je  to  sice  nepříjemné,  ale  dá  se  s  tím naučit  žít. 

Naopak s druhými lidmi jsme s tímto problémem konfrontováni velice přímo.

Opět se zde bavíme o rovnováze produkce a produkční schopnosti – pokud chceme 

výsledky,  v  tomto případě efektivnost  a  synergii  díky otevřené komunikaci  a  pozitivní 

interakci s druhými lidmi, potřebujeme pečovat o vztahy, které tuto interakci umožňují.

Citové konto

Přirovnání, které Covey používá, je citové konto – obdoba bankovního konta. Do 

citového konta ukládáme vklady laskavým, čestným, zdvořilým a spolehlivým jednáním s 

druhým.  Tím  budujeme  důvěru  a  tato  emoční  zásoba  pomáhá  vyrovnat  chyby  v 

komunikaci,  které  nastávají.  Druhý nám důvěřuje,  že chybu neděláme,  abychom se ho 

dotkli.  Komunikace nezdvořilá, bez respektu, přehnaná, důvěru zklamávající a podobně 

naopak tento vklad vyčerpává. Když se důvěra dostane na nulu, náš manévrovací prostor je 

silně omezený – hlídáme každé slovo, přetvařujeme se, vyhýbáme se druhému.

V manželství,  kde nedochází  k  dostatečným vkladům na citové konto,  dochází  k 
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tomu, že si začínají manželé zařizovat život každý po svém a zkouší se navzájem tolerovat. 

Pokud se problém dále zhoršuje, přerůstá ve vzájemné nepřátelství a v obranné postavení 

před druhým. To samé můžeme pozorovat ve vztahu s dětmi. V době puberty se dokonce 

může stávat, že ne zcela upřímná snaha vložit na citové konto našeho dítěte konto spíše 

vyčerpává, než naopak.

Šest nejvýznamnějších vkladů na citové konto

1. chápeme druhého člověka:

Pravděpodobně nejdůležitější  vklad na citové konto a  zároveň umožňující  vklady 

další. Až když chápeme, co druhý člověk skutečně chce, můžeme efektivně vkládat na jeho 

citové konto. To, co je vklad z našeho hlediska, nemusí pro druhého být relevantní. „To, co 

je pro jednoho člověka životním posláním, může být pro druhého zanedbatelná, okrajová  

záležitost. Učinit vklad na citové konto vyžaduje, aby to, co pro druhého člověka děláte,  

bylo pro vás stejně důležité, jako je on sám.“ (str. 199)

Snažme se pochopit druhé tak, jak bychom chtěli, aby oni pochopili nás.

2. Věnujte pozornost důležitým maličkostem

I malé laskavosti a zdvořilosti mohou být pro druhé velmi důležité. Covey zmiňuje 

svoji zkušenost, kdy pro jeho syna bylo nejdůležitější ze společně stráveného večera gesto 

otce, kdy mimoděk přikryl mladšího bratra svým kabátem, aby mu nebyla zima. Poučení 

pro autora bylo, že lidé jsou ve svém nitru velmi citliví a zranitelní – dokonce i když to 

někdy skrývají pod drsným povrchem.

3. Dodržujte závazky

Dodržování závazků a slibů je velkým vkladem na citové konto – stejně jako je jejich 

porušení velkým výběrem. Lidé často staví své naděje na slibech druhých lidí, co se týče 

zajištění  životních  potřeb.  Dodržování  slibů  má  vysokou důležitost  a  sliby  by  se  tedy 

neměly dávat lehkovážně, a pokud do splnění slibu vstoupí závažné okolnosti, je potřeba je 

vysvětlit velice pečlivě a s omluvou.

Ve vztazích s dětmi plnění slibů pomáhá s budováním mostů důvěry. Děti pak více 

věří našim radám a postojům.
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4. Vyjasněte si očekávání

Téměř  veškeré  vztahové problémy vznikají  z  nevyjasněných očekávání,  ať  už  se 

jedná  o  rozdělení  pracovních  rolí,  nebo  úkolování  dětí.  Mnohá očekávání  jsou  přitom 

implicitní, nevyslovená. Proto když jsme v nové situaci, je potřeba vyjasnit si očekávání. 

Lidé  se  navzájem hodnotí  na  základě  očekávání,  a  pokud  nejsou  naplňována,  ztrácejí 

důvěru. Z očekávání, která považujeme za samozřejmá, vzniká mnoho negativních situací, 

jen proto, že od druhých očekáváme, že o nich automaticky budou vědět.

Vyjasnit  si  očekávání  předem  může  vyžadovat  nemalé  úsilí,  časovou  investici  i 

odvahu.  Nicméně  bez  toho mohou  různá  menší  nedorozumění  a  s  tím spojené  emoce 

přerůst ve střety a selhávající komunikaci.

5. Dejte najevo svou integritu

Osobní integrita je důležitá pro důvěru mezi lidmi a je potřeba pro mnoho vkladů na 

citové konto. Integrita znamená především, že  naše slova a činy se nesmí rozcházet se  

skutečností. Dodržujeme  tedy  své  sliby  a  naplňujeme  očekávání.  K  tomu  je  potřeba 

charakter, vnitřní integrita, soulad se sebou samým a svým vlastním životem.

Dobrý způsob, jak projevit integritu, je být loajální vůči lidem, kteří nejsou přítomní. 

Pomluvy  a  pletichy  jsou  nejlepší  způsob  jak  ukázat  druhým,  že  nejsem  spolehlivý  a 

nemohou mi důvěřovat. Protože když takto mluvím za zády například našeho šéfa, jak asi 

pak budu mluvit o nich?

To samé se týká vyzrazení důvěrného tajemství. Dávám tím najevo, že mi nemohou 

být svěřené důvěrné informace. Integrita také znamená jednat s každým podle stejných 

zásad. To může vést ke konfliktu s druhými, ale to k tomu patří – dáváme tím najevo, že 

nám na druhých záleží natolik, že jsme ochotni jít do konfliktu.

K zachování  naší  komunikace  musí  být  naše komunikace upřímná.  Pokud máme 

záměr klamat, nelze si integritu zachovat.

6. Upřímně se omluvte, když čerpáte z citového konta

Pokud nějak čerpáme z citového konta, měli bychom se omluvit a myslet to zcela 

upřímně,  z  celého  srdce.  To  vyžaduje  pevný  charakter.  Potřebujeme  sebekontrolu, 

sebedůvěru  a  vnitřní  jistotu  opírající  se  o  principy  a  hodnoty.  Bez  vnitřní  jistoty  toho 

člověk není schopen – je přítomná obava ze slabosti a dobroty, zneužití druhými lidmi. 
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Navíc takový člověk má tendenci  racionalizovat si  a  ospravedlňovat  své chování.  Jeho 

omluva není upřímná.

Opakované omluvy, které druhý nepovažuje za upřímné, vztah spíše poškozuje. Lidé 

odpouštějí chyby vycházející z nesprávného úsudku, ale neodpouštějí chyby vycházející ze 

špatných úmyslů, neupřímnosti, pýchy a ospravedlňování či zakrývání chyb.

Zákony lásky a života

Pokud  druhé  milujeme  nepodmíněně,  bez  vedlejších  úmyslů  a  podmínek  – 

pomáháme  jim  uvolnit  se,  zbavit  se  obav,  poznat  svou  hodnotu,  identitu  a  integritu, 

smysluplně přispívat ke světu kolem nich. Pomáháme jim objevit to nejlepší sama v sobě.

Naopak pokud tyto zákony porušujeme – spojujeme lásku s nějakou podmínkou – 

podporujeme druhé  v  porušování  zákonů  života.  Dostáváme je  do  obrany,  reaktivního 

chování,  potřeby  něco  dokazovat.  Tato  snaha  o  nezávislost  je  přitom  další  formou 

závislosti.  Potřeba reagovat obraně, vymezovat se a podobně k tomuto spěje. Klíčem k 

srdci jsou neustále vklady nepodmíněné lásky na citové konto.

Dle Coveyho je toto skutečně výzva. Vybudovat jeden smysluplný, hluboký vztah 

může být mnohem větší  výzva,  než filosofovat nad pomáháním lidstvu jako takovému. 

Covey sám zažil,  že když se této výzvě postavíme čelem, může přijít velká proměna a 

hluboce naplňující spolupráce.

Vyžaduje to ovšem velkou vnitřní sílu a odvahu.

Problémy spojené s produkcí jsou příležitostí pro produkční schopnosti

Ukazuje se, že uhýbání před problémy ve vztazích nefunguje. Naopak, pokud se k 

nim  postavíme  čelem  a  vyřešíme  je,  dostáváme  příležitost  k  hlubokým  vztahům  a 

vzájemnosti.  Každý  problém  je  tedy  příležitostí  k  posílení  konta  v  citové  bance  – 

produkční schopnosti vztahů.

Tak například se můžeme dívat na problémy našich dětí jako na něco, co nás obtěžuje. 

Nebo to můžeme vzít jako příležitost pomoci jim a investovat do našeho vztahu. Tento 

přístup vytváří pevné pouto mezi dětmi a rodiči,  založené na lásce a důvěře. Ten samý 

princip lze použít v podnikání ve vztahu k zákazníkům. 
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2.3.1 Návyk 4
Myslete způsobem výhra – výhra

Šest paradigmat součinnosti

Myšlení typu výhra – výhra není technika,  je to životní postoj,  filosofie lidských 

interakcí.

Je to vlastně jedno z šesti možných paradigmat lidské interakce, které jsou:

1. Výhra – výhra 4. Prohra – prohra

2. Výhra – prohra 5. Výhra

3. Prohra – výhra 6. Výhra – výhra nebo žádná dohoda

Výhra – výhra

Toto paradigma je takový stav mysli a emočního naladění, kdy hledáme vzájemně 

prospěšná  řešení  ve  všech  lidských  interakcích.  Toto  myšlení  směřuje  k  cíli,  aby  byli 

všichni zúčastnění s dohodou

spokojeni. Život je chápán jako místo ke spolupráci, nikoli k soupeření. Vychází z 

paradigmatu hojnosti, z představy že úspěch jednoho neznamená neúspěch druhého, ani 

není na úkor něčeho jiného. „Uvažovat způsobem výhra – výhra znamená neztrácet víru,  

že  existuje  třetí  alternativa.  Znamená neuvažovat  stylem  ‚buď bude po mém,  nebo po  

tvém'. Je to jiný, lepší způsob hledání řešení.“ (Covey 2015, str. 214).

Výhra – prohra

Toto další možné paradigma znamená, když já vyhraji, vy prohrajete. Je to způsob 

typický pro autoritativní vůdce. Tito lidé používají svou moc, peníze, slávu, osobnost k 

prosazení svých záměrů.

Je to mentalita, která se již od dětství vytváří především v rodinách. Tam kde rodiče 

navzájem srovnávají děti nebo k nim nemají trpělivost, chápání a laskavost, podporují u 

nich mentalitu

Výhra – prohra

 V tomto případě spojujeme svou lásku s nějakou podmínkou a dáváme signál, že si 

dotyčný nezaslouží bezpodmínečnou lásku. Vytváříme představu, že jeho hodnota záleží na 
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něčem vnějším, nikoli v něm samém. Vytváří se tak srovnávání dětí, mezi sebou navzájem, 

se svým výkonem ve škole atd. Další skupinou, která má v tomto silný vliv, je skupina 

vrstevníků.  Dětí  k  sobě  dokáží  být  kruté  a  vylučují  druhé  ze  skupiny,  jen  protože 

neodpovídají jejich představám.

Covey  zmiňuje,  že  v  rámci  školství  v  USA,  kde  se  rozdělují  známky  podle 

normálního statistického rozdělení – tedy jedničku dostanou ti, kteří jsou lepší než ostatní – 

se podporuje systém výhra – prohra u dětí a jejich rodičů již od raného věku. Dále takto 

působí na střední a vysoké škole sport.

I sféra práva, kde je v USA zvykem se běžně soudit a obhajovat svá práva, k tomu 

přispívá. Právo sice je potřeba k přežití ve společnosti, ale nevede k synergii – přinejlepším 

vede ke smíru.

Paradigma výhra  – prohra je  v  určitých  situacích  v  pořádku.  Pokud se  účastním 

soutěživého závodu, je to správné paradigma. „Život ale většinou není soutěž. Nemusíme  

dnes  a  denně  soupeřit  se  svým partnerem,  dětmi,  spolupracovníky,  sousedy  a  přáteli.  

Otázka: „, ,Kdo vítězí ve vašem manželství?“' je absurdní a směšná. Pokud obě strany  

nevítězí, prohrávají.“ (Covey 2015, str. 215 – 216)

Prohra – výhra

Je to uvažování stylem „já prohraji, ty vyhraješ“, obvykle vytvořené v dětství. Je to 

ještě horší přístup než výhra – prohra, protože zde chybí vize, jakékoli vyšší nároky sama 

na sebe. Lidé uvažující tímto způsobem chtějí být populární, získat uznání. Konfliktu se 

spíše  vyhýbají,  složí  zbraně.  Snaží  se  být  příjemní  a  hodní,  i  když  toho druzí  mohou 

snadno využít.

Postupem  času  se  v  těchto  lidech  hromadí  neprojevené  pocity.  Může  to  vést  k 

rozčilení, zklamání. Hromadí se emoce vzteku, hněvu, vznětlivosti, cynismu. Mohou se 

objevit psychosomatické obtíže dýchacího, oběhového a nervového ústrojí.

Jak  postoj  prohra  –  výhra,  tak  výhra  –  prohra  vycházejí  z  vnitřní  nejistoty.  Ale 

zatímco s postojem výhra – prohra můžeme mít krátkodobě úspěch, u prohry – výhry jsme 

slabí hned od začátku. Mnoho lidí dlouhodobě pendluje mezi těmito dvěma postoji. Výhra 

– prohra postupně vede k pocitům viny a změně na postoj prohra – výhra. Ten zase vede k 

pocitům hněvu a bezmoci a zpátky k postoji výhra – prohra atd.
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Prohra – prohra

Pokud se potkají dva lidé s postojem výhra – prohra, dva lidé jdoucí si za cíli svého 

ega, nastává situace prohra – prohra. Ani jeden nevyhrává, ale oba ztrácejí. Dochází ke 

konfliktům,  bojům a  válkám.  Snažíme  se  porazit  protivníka  i  za  cenu  vlastních  ztrát. 

Někteří lidé dokonce mají postoj typu „když nevyhraji já, je lepší když nevyhraje nikdo – 

to není tak hrozné.“

Výhra

Lidem s tímto postojem na druhé straně nezáleží. Důležité je, zda oni dostanou to, co 

chtějí. „Lidé s touto mentalitou chtějí dosáhnout svého cíle – a ostatní nechť se postarají o  

své.“ (Covey 2015 str. 217)

Která alternativa je nejlepší?

Záleží  na  situaci.  Ve  sportovním zápase  je  vždy  potřeba  postoj  výhra  –  prohra, 

protože  jedno družstvo vždy vyhraje  3.  U vzdálených poboček firmy může být  zdravá 

vzájemná  soutěživost,  zatímco  v  úzce  spolupracujícím  týmu  není  soupeření  žádoucí. 

Někdy je postoj prohra – výhra vhodný tam, kde nám jde více o udržení vztahů s druhým, 

nebo by vítězství bylo příliš nákladné a odvedlo nás od důležitějších cílů. Jsou ale situace, 

kde vyhrát chceme a stojíme si za tím všemu navzdory – například když chráníme dítě.

Ve většině situací se nicméně nalézáme ve vztazích vzájemnosti  a zde je funkční 

pouze postoj výhra – výhra. Vyhrát nad obchodním partnerem znamená narušit si s ním 

funkční  vztahy.  Prohrát  s  ním  znamená  oslabit  svoji  další  chuť  do  spolupráce.  Když 

prohrajeme oba, není to funkční vůbec.

Pokud mě zajímá pouze to, zda vyhraji, nemám žádnou další základnu pro funkční 

budoucí vztahy spolupráce. Nakonec dlouhodobě funguje postoj výhra – výhra. Pokud je 

důsledně dodržován a realizován, vede k silnému synergickému efektu a nalézání nových, 

předem i netušených cest dohody.

3    Jsou nicméně zaznamenány situace, kdy si obě družstva přejí prohrát kvůli 
následné lepší výchozí pozici. Pokud je tento přístup družstev odhalen, bývá obvykle 
potrestán.  
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Výhra – výhra nebo žádná dohoda

Tento postoj znamená, že buď nalezneme řešení skutečně výhodné a přijatelné pro 

všechny  zúčastněné,  nebo  se  nedohodneme  a  jsme  s  tím  srozuměni.  Takto  nedáváme 

prostor nenaplněným očekáváním a zklamáním. Už od začátku je jasné, že se nemusíme 

dohodnout  a to  nás  uvolňuje,  dává nám to prostor.  Nemanipulujeme,  otevřeně dáváme 

najevo své postoje a můžeme skutečně chápat, z čeho druzí vycházejí. „Můžeme otevřeně 

říci: ,Chci jen dohodu výhra – výhra, jiné řešení pro mě nepřichází v úvahu. Chci uspět a  

chci, abyste uspěli i vy. Nechci ale, aby bylo po mém za cenu, že nebudete s dosaženým  

výsledkem spokojeni, protože by se to mohlo negativně projevit na našich vztazích a dříve  

nebo později vyvolat problémy. Myslím, že ani vy nechcete prosadit své zájmy na můj úkor.  

Pokusme se nalézt řešení výhra – výhra. A dohodněme se, že když se nám to nepodaří,  

raději žádnou dohodu neuzavřeme. Bude to lepší než se řídit dohodou, s níž ani jeden z nás  

není spokojen. Možná že se budeme moci dohodnout někdy jindy.'“ (Covey 2015, str. 220)

Protože  jiná  dohoda než  výhra – výhra vede  ve vztazích vzájemnosti  k  narušení 

vztahů, je potřeba zvážit cenu, kterou za takovou dohodu zaplatíme. Pokud nedosáhneme 

dohody výhra – výhra, bývá často lepší nedohodnout se. To je velmi osvobozující přístup 

pro všechny zúčastněné.

Problém s přístupem výhra – výhra bývá v rodinných firmách a firmách společných  

přátel,  pokud  se  neuplatní  již  při  zakládání  organizace.  Tyto  organizace  si  obvykle  

vytvořily kompromisní prostředí, kde se střídá přístup výhra – prohra, prohra – výhra.  

Tento přístup je obvykle silnou nevýhodou oproti konkurenci. Proto je lepší přístup výhra –  

výhra zapojit již při zakládání organizace.

Pět dimenzí uvažování výhra – výhra

Uvažování výhra – výhra potřebujeme, pokud chceme vést druhé lidi. Díky tomuto 

postoji uplatňujeme sebeuvědomění, představivost, svědomí a nezávislou vůli (viz návyk 

1). Učíme se od sebe navzájem a ovlivňujeme se tak, aby to pro nás bylo prospěšné. Přitom 

jednat tak,  aby to bylo prospěšné pro obě strany, vyžaduje odvahu a zároveň ohled na 

druhé – obzvláště s lidmi jednajícími z paradigma výhra – prohra.

Pro  to,  abychom  k  tomu  měli  sílu  a  schopnosti,  potřebujeme  pět  vzájemně 

provázaných dimenzí života.
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Vše  se  odvíjí  od  charakteru,  který  je  základem  vztahů,  ze  kterých  vycházejí 

dohody.  To se daří  v  prostředí,  jehož  struktura a systémy podporují  vztahy výhra  – 

výhra. Hraje roli i  proces dosáhnutí řešení výhra – výhra, protože potřebujeme používat 

vhodné nástroje a postupy pro tento přístup.

Charakter

Pro paradigma výhra – výhra potřebujeme tři rysy našeho charakteru:

Integrita:

V Coveyho  definici  vědomí  vlastní  hodnoty  a  významu.  Návyky  1,  2  a  3  nám 

pomáhají rozvíjet a uchovat si tuto integritu. Určujeme své hodnoty a na jejich základě 

budujeme proaktivní život. Tím přijímáme a dodržujeme související závazky a sliby.

Nemůžeme dosahovat dohod výhra – výhra, když sami nevíme, co výhra znamená a 

neřídíme se dle toho – tedy pokud nejsme v souladu se svými nejvnitřnějšími hodnotami. 

(Covey 2015)

Zralost

Covey  cituje  definici  profesora  Hranda  Saxeniana:  „Zralost  je  rovnováha  mezi 

odvahou prosazovat to, o čem jsem přesvědčen, a ohledem na druhé.“ Nebo jinak řečeno – 

„schopnost vyjádřit vlastní pocity a přesvědčení s ohledem na myšlení a pocity druhých  

lidí“  (Covey 2015, str. 224). Saxenian toto pojetí zformuloval na základě své doktorské 

práce a publikoval v Harvard Business Review (leden-únor 1958). Podle Coveyho se jeho 

a Saxenianův model v něčem sice liší, ale navzájem se pojetí rozvíjejí a doplňují. Většina 

testů používaných pro přijímání nových zaměstnanců se zaměřuje na tento typ zralosti. 

Mají  obvykle názvy typu rovnováha ega versus  empatie,  rovnováha sebedůvěry versus 

respekt k druhým lidem atd. Covey to nazývá odvahou jednat podle svých přesvědčení s 

ohledem na druhé.

Mnoho  lidí  přitom  má  dojem,  že  je  to  buď  a  nebo  –  buď  budu  příjemný  a 

spolupracující, nebo neústupný a vytrvalý. Při stylu jednání výhra – výhra je ale potřeba 

oboje – dokonce dvojnásobně více, než u stylu výhra – prohra. Tato rovnováha mezi těmito 

dvěma aspekty je  tedy základním předpokladem k jednání  stylem výhra – výhra.  Poté 

dokážeme jak odvážně prosazovat svůj pohled, tak empaticky naslouchat a chápat druhé. 

(Covey 2015)
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Bennis  (Bennis  2009)  cituje  režiséra  Sydneyho  Pollacka.  Dle  něj  je  možné  do  

určitého bodu vést  skrze  strach a zastrašování.  Lze využít  i  pocity  závazku druhých a  

pocitů  viny.  Jenže  takto  se  vytváří  poslušnost  s  příchutí  nelibosti.  Posuny  dopředu  

probíhají tedy ztuha a s protitlakem. Jsou dva důvody k následování, které považuje za  

vhodnější.  Jeden  z  nich  je  upřímná  důvěra  v  osobu,  kterou  následujeme.  Druhý  je  

sobečtější – ten kdo následuje, musí věřit, že dělat to co vůdce navrhuje je v danou chvíli  

skutečně to nejlepší. Tedy tento člověk je přesvědčen, že z následování získá něco lepšího,  

než kdyby to nedělal. Všichni mají možnost něco získat. (tamtéž). Televizní producentka  

Barbara Cordayová to říká podobně: získat lidi na svou stranu souvisí s atmosférou v  

týmu.  Je  potřeba  v  týmu  nepodporovat  vzájemnou  soutěživost.  Ve  vzájemnou  soutěž  

nevěřím  –  všude  se  snažím  vymýtit  politické  hry.  Teorie  vytváření  efektivity  skrze  

zastrašování mi nikdy nesedla. (tamtéž)

Mentalita hojnosti

Toto je postoj a přesvědčení „na všechny se dostane“. Většina lidí má hluboce v sobě 

opak,  mentalitu  nedostatku.  Tedy  když někdo jiný  vyhrává,  moje  možnost  úspěchu se 

snižuje. Pro tyto lidi je obtížné podělit se s druhými o uznání, zásluhy, zisk. Mají problém 

se radovat z úspěchů druhých, dokonce, i když jde o členy vlastní rodiny, blízké přátelé, 

kolegy. Pokud někdo vyhraje cenu, navenek mu ji třeba přejí, ale uvnitř cítí závist, jakoby 

o něco sami přišli. Obklopují se lidmi, kteří jsou slabší než oni a neodporují jim. Je pro ně 

problém pracovat v týmu, kde jsou odlišní lidé, kteří se navzájem doplňují. Odlišnost je 

pro ně známka nedostatečné disciplíny a loajality.

Mentalita hojnosti vychází z pocitu vlastní hodnoty a vnitřní jistoty. Všeho je dost, na 

každého se dostane. Není problém se podělit o uznání, zisk, rozhodování. Je to zaměření na 

radost, uspokojení a využívání návyku 1, 2 a 3 navenek. Jedinečnost, vnitřní orientace a 

proaktivita druhých lidí je oceňována. Je možné snáze jednat a vidět různé alternativy a 

společné růst.

Společné  vítězství  přitom  neznamená  zvítězit  nad  druhými  lidmi  –  jedná  se  o 

vítězství vycházející z přirozené synergie více různorodých lidí, kteří dosahují výsledků, 

které by jinak nebyly možné.

Jedná se o přímé vyjádření mentality hojnosti.

Člověk  s  integritou,  zralostí  a  mentalitou  hojnosti  má ryzí  charakter,  který  ho  v 

mezilidských  vztazích  činí  mnohonásobně  efektivnější  než  člověk  používající  techniky 
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mezilidských vztahů.

Pro změnu přístupu z modelu výhra – prohra na výhra – výhra může být  velice 

vhodné se stýkat s mentorem, který zprostředkuje zkušenost jiného paradigmatu. Mohou 

pomoci i díla, která Covey doporučuje: Hledání identity (In Search of Identity) Anvara 

Sadata,  film  Ohnivé  vozy  (Chariots  of  Fire),  divadelní  představení  Bídníci  (Les 

Misérables) a další podobná díla, kde lze paradigma výhra – výhra lépe poznat.

Vztahy

Vztahy  výhra  –  výhra  zakládáme  na  charakteru  a  z  něho  vyvěrající  důvěry. 

Důvěryhodnost přestává být problém, pokud je vklad na citovém kontu vysoký – pokud si 

jeden druhého vážíme a respektujeme se. Pak není třeba řešit jaký druhý je a místo toho 

řešíme to, o co nám jde. Ani odlišné pohledy nejsou na závadu, protože víme, že si budeme 

navzájem trpělivě naslouchat a hledat synergické řešení.

Ale  co  v  případě,  že  takto  ideálně  nám vztah  nefunguje?  Co  se  stane,  když  se 

potkáme s někým, kdo uvažuje postojem výhra – prohra?

Stále platí, že klíčový je vzájemný vztah obou stran. Jednáme s druhým vlídně, s 

porozuměním, s respektem, což dává vklad na citové konto. Jdeme do hloubky a skutečně 

druhé  straně  pozorně  nasloucháme.  Zároveň  svůj  postoj  vyjadřujeme s  větší  odvahou, 

nejednáme reaktivně, čerpáme sílu z vlastního charakteru. Jednáme tak dlouho, až si druhá 

straně uvědomí, že nám skutečně jde o řešení vhodné pro obě strany. To velmi posílí náš 

vztah.

Čím máme ryzejší charakter, tím silněji jsme schopni působit na druhé lidi a skutečně 

vést.  Dle Coveyho je to přechod od  transakčního  vedení k vedení  transformačnímu, 

protože skutečně přetváří lidi a jejich vztahy.

Klíčové jsou přitom charakter a vztahy zúčastněných. I když je na papíře dohoda 

výhra – výhra, tento přístup vyžaduje skutečnou a nefalšovanou snahu všech zúčastněných, 

ochotu investovat a nést případná rizika. (Covey 2015)

Dohody

Dobré vztahy umožňují dohody typu výhra – výhra, takzvané dohody o partnerství 

nebo také realizační dohody. Jsou použitelné pro všechny lidi, kteří na něčem pracují v 

rámci vztahů vzájemnosti. Tyto dohody obsahují těchto pět prvků:
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Žádoucí výsledky – co se má udělat a kdy.

Směrnice – parametry rámce pro dosažení výsledků, tedy principy, postupy, formy 

jednání.

Zdroje –  Lidské,  finanční,  technické  nebo  organizační  prostředky  pro  dosažení 

výsledků.

Odpovědnost – Kritéria hodnocení výkonu a termínu vyhodnocení.

Důsledky – Dobré i špatné, přirozené a logické důsledky hodnocení v závislosti na 

obsahu hodnocení.

Pokud obě strany chápou jasně a stejným způsobem těchto pět prvků, poskytují jim 

standard, se kterým mohou měřit dosažený výsledek – a tedy zvážit i svůj úspěch.

V kontrastu je  autoritativní  řízení,  což je  řízení  výhra – prohra.  Chybí  důvěra či 

společná vize co se týče výsledků, proto je sklon dohlížet, kontrolovat, nařizovat. Pokud je 

naopak vklad na citovém kontu vysoký, doporučuje Covey jít druhým lidem z cesty, nechat 

je, ať dělají svoji práci. Pokud je dohoda výhra – výhra od začátku platná, stačí druhé lidi 

pouze podporovat, nechat se informovat o tom, jak zvládají svoji práci. Když je úroveň 

důvěry vysoká,  je  velkým přínosem, když druzí  lidé  mohou hodnotit  sami  svou práci. 

Takové hodnocení obvykle mnohem lépe odráží skutečný stav věcí.

Covey  zmiňuje,  že  při  úspěšném  uplatňování  pěti  kritérií  viděl  až  neuvěřitelné 

výsledky – program trvající 6 měsíců se podařilo účastníkům v novém systému dokončit za 

5 týdnů a byli lépe připraveni, než jejich předchůdci.

Realizační dohody výhra – výhra

Tyto dohody jsou zásadní změnou paradigmatu. Jsou zaměřené na výsledky místo 

postupů a metod. Lidé sami hodnotí sami sebe na základě předem nastavených kritérií, na 

jejichž vzniku se podíleli.

Při správném nastavení tento systém dobře funguje. Zaměstnanci v rámci dohody řídí 

sami sebe a manažer určuje tempo a pomáhá odstraňovat z cesty případné překážky. Tím 

klesá  administrativa,  potřebný  čas  na  dohled  a  rozšiřuje  se  možný  počet  podřízených. 
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Dopady výsledků práce na aktéry pak jsou spíše přirozeným vyústěním jejich práce, spíše 

než odměnou či trestem.

Odměny a tresty,  které používají  manažeři  a rodiče,  lze rozdělit  do 4 kategorií  – 

finanční,  psychické,  příležitosti,  odpovědnost.  U  dohod  výhra  –  výhra  jsou  určeny 

důsledky předem, pro jednu nebo více oblastí, a účastníci dohody je znají předem před 

realizací.  Není  tedy  třeba  her  k  ochraně  vlastních  zájmů.  Navíc  je  potřeba  stanovit  i 

důsledky  pro  organizaci,  například  co  se  stane,  pokud  já  jako  manažer  zanedbám své 

povinnosti.

Systémy

Přístup výhra – výhra funguje pouze tehdy,  pokud nastavené systémy organizace 

podporují  jeho  fungování.  Pokud  je  například  deklarovaný  přístup  organizace  výhra  – 

výhra,  ale  odměňuje  podle  systému  výhra  –  prohra,  přístup  nefunguje.  Příkladem  je 

odměňování  několika  nejlepších  pracovníků  za  nejlepší  prodeje,  který  vede  k  pocitu 

poražení ostatních zaměstnanců. Všechny systémy musí tento přístup podpořit, ať už se 

jedná o systém vzdělávání, plánování, komunikace, rozpočtu, informací, odměn – vše je 

potřeba dát do souladu s přístupem výhra – výhra.

Procesy

Výsledků výhra – výhra lze dosáhnout pouze podle postupů, které k ní mohou vést. 

Roger Fisher a William Ura ve své knize Jak dosáhnout souhlasu uvádějí, že principem je 

oddělit  lidi  a  jejich  postoje  od  problému.  Zaměřit  se  na  zájmy,  hledat  oboustranně 

prospěšná řešení, používat objektivní kritéria. Tedy využívat normy a principy, které jsou 

nezávislé na zúčastněných stranách, a které mohou všichni přítomní akceptovat. (Covey 

2015)

Covey doporučuje k nalezení řešení výhra – výhra tyto 4 kroky:

„Za prvé  –  podívat  se  na  problém z  hlediska  druhé  strany.  Snažit  se  pochopit,  

formulovat a vyjádřit potřeby, zájmy a obavy druhé strany stejně dobře nebo ještě lépe, než  

by to dokázala sama.

Za druhé – identifikovat klíčové příležitosti, problémy, zájmy (ne postoje).

Za třetí – určit, jaké výsledky představují po všech stránkách přijatelné řešení.

Za čtvrté – identifikovat nové možnosti, jak těchto výsledků dosáhnout.

51



(..) Na tomto místě bych ale ještě jednou rád zdůraznil vzájemný vztah a propojenost  

procesu směřujícímu k řešení výhra – výhra a uvažování výhra – výhra. K výsledkům typu  

výhra  –  výhra  vede  pouze  proces  odrážející  uvažování  výhra  –  výhra.  Výsledek  a  

prostředky jeho dosažení jsou totožné.

Uvažování výhra – výhra není technika. Je to paradigma lidských interakcí. Vyplývá  

z charakteru, pro nějž je typická dostatečná integrita, zralost a mentalita hojnosti. Vyrůstá  

ze vztahů naplněných vysokou vzájemnou důvěrou. Jeho projevem jsou dohody, efektivně a  

jasně vymezují očekávání a výsledky. Uvažování výhra – výhra se daří tam, kde nachází  

oporu v (organizačních) systémech.“ (Covey 2015, str. 240)

Zde je  na místě zmínit,  že Covey byl  ve svém životě  silně ovlivněn Mormonským  

vyznáním – sám se stal jeho kazatelem. To pravděpodobně mělo dopad na Coveyho důraz  

na spolupráci principem výhra – výhra. Přestože je princip výhra – výhra dnes standardní  

součástí moderního umění vyjednávání, v případě Mormonské komunity byl u již na samém 

počátku  vystaven  velké  zatěžkávací  zkoušce.  Ve  snaze  uniknout  nepřátelství  ze  strany  

Spojených států se komunita v roce 1847 usadila v pustině na území nikoho a vybudovala  

město Salt Lake City a okolo něj státní útvar (Putna 2010). Mormoni zde díky zavlažování  

pouště prakticky z ničeho vybudovali vesnice, města, pole a zahrady. Tento výkon byl dle  

článku  z  počátku  20.  století  možný díky  intenzivní  vzájemné  spolupráci  celé  komunity  

(Gardner 1917). Princip výhra – výhra byl tedy již od počátku v této komunitě zřetelně  

přítomný a byl  rozvíjen i  nadále.  Lze se  domnívat,  že  to  byl  jeden z  hlavních faktorů  

formující Coveyho důraz na vzájemnost a dohody prospěšné pro obě strany. Usuzuji tedy,  

že návyk čtyři  má mimo jiné kořeny v  době životně důležité  spolupráce celé  komunity  

stovek a tisíců lidí,  s vysoce efektivním výsledkem, což dodává tomuto principu váhu a  

přispívá k tezi o jeho univerzálnosti.
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2.3.2 Návyk 5
Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni

Principy empatické komunikace

Covey zde ilustruje, že lidé často v komunikaci navrhují léčbu problému druhého, 

aniž by nejdříve stanovili diagnózu. Tedy dávají rady a doporučení a nezabývají se přitom 

příčinou. Soustřeďují se na co nejrychlejší řešení, aniž by skutečně pochopili, v čem je 

problém. Covey považuje návyk číslo pět za řešení a klíč k efektivní komunikaci.

Charakter a komunikace

Komunikaci  věnujeme  velkou  část  času  našeho  života.  Umět  tedy  dobře 

komunikovat je nezbytné pro efektivní jednání a nejdůležitější životní dovedností. Většinu 

času, kdy nespíme, strávíme komunikací. Komunikovat jsme se učili mnoho let, je tedy 

paradoxní,  že málokdo prošel průpravou k tomu naučit  se pozorně naslouchat druhým. 

Obvykle pokud jsme takovouto průpravou prošli, byla založená na etice osobnosti, tedy 

nezaměřovala se na charakter a vztahy, klíčové oblasti pro skutečné pochopení druhého. 

Efektivní jednání s druhým znamená skutečně druhého pochopit.

Komunikační techniky samotné přitom nestačí. Druzí vnímají, jestli jim nasloucháme 

nebo  s  nimi  pouze  manipulujeme.  Potřebujeme  tedy  mít  charakter,  díky  němuž  naše 

jednání „mluví za nás“.

Náš charakter vyzařuje navenek a říká našemu okolí, jací jsme. Buď nám poté po 

nějaké době začnou lidé důvěřovat, nebo ne.

Pokud je náš charakter nevyrovnaný, občas jsme laskaví a dobrosrdeční a jindy jsme 

kritičtí a agresivní, nebo navenek vystupujeme jinak než v soukromém životě, je pro druhé 

lidi těžké nám důvěřovat a svěřit se nám. Druzí lidé zkrátka nevědí, jak budeme v danou 

chvíli reagovat. Potřebujeme k nim být upřímní – jinak jakékoli rady či doporučení, které 

nám  dají,  nebudou  vhodné  právě  pro  nás,  nebudou  se  plně  týkat  nás  samotných. 

Potřebujeme vnímat, v čem jsme jedineční a druhým toto komunikovat. Pokud empaticky 

nasloucháme a zakládáme na charakteru, vyvoláváme důvěru, která vzájemně otevírá srdce 

mezi lidmi. (Covey 2015)

Empatické naslouchání
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Nejdříve  se  snažit  pochopit  je  velkou  změnou  paradigmatu.  Většina  lidí  totiž 

nenaslouchá, aby druhým rozuměli, ale aby druhým odpověděli.

„‚Vím naprosto přesně, jak se cítíš!‘

‚přesně to se přihodilo i mně. Moje zkušenost je taková, že…'

tito lidé neustále promítají vlastní život do chování druhých lidí. Každému, s kým  

mají co do činění, radí a předepisují, jak se má na věci kolem sebe dívat – tak jako oni.

Když mají s někým potíže – se synem, dcerou, manželkou nebo zaměstnancem – mají  

za to, že (je) nechápe“ (Covey 2015, str. 245 – 246)

Psychoterapeut  d‘Ansembourg  (d‘Ansembourg  2013)  to  popisuje  takto:  „Když 

budete sledovat běžné rozhovory, například v restauraci, ve společnosti, v práci nebo na 

recepcích,  zjistíte,  že  jen zřídkakdy se navzájem skutečně posloucháme;  spíše zdvořile 

čekáme,  až  na  nás  přijde  řada,  abychom promluvili,  a  připravujeme  si,  co  řekneme.“ 

(D‘Ansembourg 2013, str. 76)

Když nasloucháme druhému, obvykle to probíhá na jedné ze čtyř úrovní:

1) Ignorujeme ho – vůbec mu nenasloucháme

2) Předstíráme, že nasloucháme – pouze se tváříme, že nasloucháme

3) Nasloucháme selektivně – posloucháme jenom něco

4) Nasloucháme pozorně – skutečně věnujeme pozornost tomu, co druhá strana říká

Málokdo ale naslouchá empaticky. To můžeme považovat za nejvyšší, pátou úroveň.

Takovéto naslouchání má za cíl skutečně druhého pochopit. Empatické naslouchání 

směřuje k tomu, abychom pochopili, jak druzí lidé vidí svět, jaké mají paradigma, jaké 

mají pocity. Je to odlišné od sympatie – sympatie je forma souhlasu. Empatie není souhlas,  

je to snaha skutečně druhého chápat, jak emocionálně, tak rozumově.

Jde přitom o více než jen vnímat, co druhý říká, nebo o tom uvažovat, nebo chápat 

obsah sdělení. Dle odborníků je slovní obsah pouze deset procent sdělení, třicet procent 

přidávají různé zvuky a celých šedesát procent vyjadřuje řeč těla. Kromě naslouchání tak 

využíváme zrak a srdce, které nám řeknou ještě více. Sledujeme emoce, významy, chování. 

Používáme obě mozkové hemisféry, pociťujeme, poznáváme intuicí. Místo, abychom do 

sdělení druhého promítali svoje zkušenosti a skrze to předpokládali, že víme, o čem druhý 
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mluví, vnímáme skutečně přímo mysl a emoce druhého.

Takovéto naslouchání nám umožňuje dělat vklady na citové konto druhého člověka, 

protože  vklad  je  vkladem pouze,  pokud ho druhý člověk za  vklad  skutečně  považuje. 

Abychom tedy věděli,  čím můžeme podpořit náš vztah, je potřeba, abychom dotyčného 

dobře  chápali.  Tímto  vytváříme  příznivé  psychologické  klima,  ve  kterém  se  můžeme 

uvolnit.  Naše  potřeba  pochopení,  uznání  a  ocenění  je  naplněna  a  můžeme se  věnovat 

dalším potřebným záležitostem.

Nejdříve druhého pochopit přitom není snadné. Je mnohem snazší promítnout si na 

druhého člověka své zkušenosti,  svůj  život.  To ale  nakonec  oslabuje  jak produkci,  tak 

produkční schopnost. Potřebujeme přesně vědět, s kým jednáme a potřebujeme, aby druhá 

strana věděla, že jí rozumíme a chápeme ji.

Být empatický znamená jít do rizika. Když jsme otevření a skutečně nasloucháme, 

necháváme se druhým ovlivnit, jsme zranitelní. Paradox spočívá v tom, že abychom mohli 

ovlivňovat  druhé,  musíme  je  nechat,  aby  oni  ovlivnili  nás,  tím  že  je  pochopíme  a 

porozumíme jim. K tomu tedy potřebujeme značnou dávku vnitřní sebejistoty – k čemuž 

slouží  návyky  1,  2  a  3,  které  nám poskytují  pevné  jádro,  o  nějž  se  můžeme  opřít  a 

zvládnout to, co je za hranicí našeho světa.

Dříve než navrhnete řešení, stanovte diagnózu

Přestože  je  tento  princip  riskantní  a  obtížný,  je  to  potřebný  rys  skutečné 

profesionality.  Stejně  tak,  jako  nebudeme  důvěřovat  lékaři,  který  nejdříve  nestanoví 

diagnózu, než se pustí do léčby.

Pokud nedůvěřujeme diagnóze, nebudeme chtít ani přijmout navržený předpis. To 

platí stejně jako v medicíně v oblasti prodeje, kde prodejce ideálně dokáže přesně pochopit 

potřebu zákazníka, a nabídne mu na míru navržený produkt nebo řešení. Měl by to umět i 

právník,  nejdříve  zanalyzovat  situaci,  související  zákony,  precedenty,  a  teprve  potom 

připravit vlastní argumentaci. Tento princip nalezneme u vývoje nového produktu, stavění 

mostů, učitelství, rodičovství atd. Nejdříve pochopit je tedy princip, který platí obecně ve 

všech  oblastech  života,  je  to  společný jmenovatel  pro  lidské  jednání,  který  se  nejvíce 

projevuje v mezilidských vztazích. (Covey 2015)
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Čtyři odezvy

Naše odezva vůči druhému obvykle spadá do těchto čtyř oblastí:

Hodnotíme – souhlasíme nebo nesouhlasíme

Vyptáváme se, sondujeme a hledáme slabá místa – pokládáme otázky z našeho úhlu 

pohledu

Radíme – dáváme rady na základě svých zkušeností

 Interpretujeme – snažíme se poznat a vysvětlit motivy a chování druhé strany na 

základě svých motivů a chování

Toto  je  běžná  součást  lidské  komunikace,  která  nicméně  může  přinést  mnoho 

problémů. Pokud se mi chce někdo otevřít a sdílet své nitro, hodnocení ho může poranit a 

uzavřít. Vyptávání a sondování může vyvolat pocit invaze do soukromí jeho citů. Otázky 

navíc jsou územím logiky, které nevnímá dobře emoce. Dostávat rady a poučení kompletně 

ničí naději být pochopen.

Pokud chceme skutečně porozumět,  je  potřeba  naslouchat  empaticky.  Vrchol  této 

dovednosti je vidět svět očima druhého člověka. Tato schopnost má čtyři stupně.

První stupeň:

Kopírování obsahu – tzv. aktivní nebo reflexivní naslouchání. Zkrátka opakujeme, co 

druhý říká.

Tento způsob často působí spíše urážlivě, pokud není spojen se silnou důvěrou druhé 

strany. Nicméně nám pomáhá naslouchat tomu, co nám druhý skutečně říká.

„V tom to právě je, tati. Škola je pěkná nuda!“

„Říkáš, že v tom to právě je. Myslíš si, že škola je pěkná nuda!“

Druhý stupeň:

Vyjádření obsahu přijímaného sdělení vlastními slovy. Tento způsob je efektivnější 

než předchozí, ale zůstává stále pouze verbálním. Svými slovy říkáme to, co druhý řekl a 

zapojujeme především rozum, logiku, tedy levou mozkovou hemisféru.
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„V tom to právě je, tati. Škola je pěkná nuda!“

„Ty nechceš dál chodit do školy.“

Třetí stupeň:

Reflektujeme pocity – Zde dáváme spíše než na slova pozor na pocity, které slovy 

druhý chce vyjádřit.

„V tom to právě je, tati. Škola je pěkná nuda!“

„Jsi ze školy fakt znechucený a otrávený.“

Čtvrtý stupeň:

Vyjádříme obsah přijímaného sdělení  vlastními slovy a reflektujeme pocity  – Zde 

spojujeme oba předchozí stupně, využíváme tedy obou mozkových hemisfér.

„V tom to právě je, tati. Škola je pěkná nuda!“

„Máš pocit, že tě škola opravdu nebaví.“

(Covey 2015)

Zde  se  propojuje  pocit  –  znechucení  a  obsah sdělení  –  téma školy.  Pokud takto 

reflektujeme obě části sdělení, vytváříme příznivé podmínky pro komunikaci. Druhému 

pomáháme zorientovat se v jeho pocitech a myšlenkách. Mizí rozdělení mezi tím, co druhý 

říká,  a co má skutečně uvnitř.  Druhý člověk začíná být  ochotný sdílet  i  nejvíc  niterné 

pocity a myšlenky. Potom teprve můžeme udělat jasnou a přesnou diagnózu – zjistit, co se 

nám skutečně druhý člověk pokouší sdělit. Potom je možné i uplatnit vliv, dávat rady, ale je 

třeba  sledovat  odezvu.  Pokud  je  odezva  logická,  můžeme  pokračovat.  Pokud  je 

emocionální, je třeba se vrátit k empatickému naslouchání.

Často takto dokonce není třeba radit – již možnost podělit se o své starosti umožňuje 

nahlédnout na ně z jiného úhlu a uvědomit si možné řešení. Pokud něco druhé lidi trápí a  

skutečně jim nasloucháme s nefalšovaným zájmem, začnou brzy mluvit otevřeně. Skutečně 

chtějí otevřít svá srdce, uvolnit to, co je trápí. Toto obzvláště platí ve vztahu dětí a rodičů.
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Pochopení druhého, které následně přichází, jde hlouběji, než kam by nás dovedla 

slova  a  komunikační  techniky.  Někdy  naopak  slova  nejsou  již  vůbec  třeba,  jsou  na 

překážku. Covey považuje za fascinující,  co vše člověk začne o druhém člověku tímto 

způsobem poznávat a chápat. Otevírá se nám skutečně nový svět.

Toto lze úspěšně dělat opravdu pouze, pokud nám na druhém záleží, pokud skutečně 

chceme poznat  nitro  druhého.  Je  také  dobré  vysvětlit,  že  používáme nový přístup  a  z 

jakého důvodu, čímž budujeme vzájemnou důvěru. V základu technik a postupů musí stát 

pevný charakter.

Někteří lidé považují empatické naslouchání za příliš časově náročné. Postupně se 

naopak  stává  velkou  úsporou  času  –  tím,  že  je  stanovena  přesná  diagnóza  předem, 

předcházíme  pozdějším  nedorozuměním  a  špatnému  psychologickému  klimatu  našich 

vztahů.  To  je  nakonec  naopak  velkou  úsporou  času.  Veškerý  vložený  čas  se  tak 

mnohonásobně vrátí zpět. (Covey 2015)

Pochopení a vnímání

Když skutečně nasloucháme druhým lidem, zjistíme, že každý člověk vnímá svět 

odlišně. Naše vnímání může být dokonce velice odlišné. Přitom máme tendenci vycházet 

ze svého paradigmatu a myslet si, že naše vnímání je to správné, skutečné.

Návyk 5 nám pomáhá i  přes tyto odlišnosti  spolupracovat ve všech myslitelných 

oblastech života,

tak, abychom nacházeli řešení výhra – výhra. Návyk 5 je první krok v tomto procesu. 

I v případě, kdy druhá strana nevychází z paradigmatu výhra – výhra, je dobré nejdříve se 

ji snažit pochopit.

Potom se snažte být pochopeni

Po tom, co pochopíme druhou stranu, se můžeme začít snažit,  aby pochopila nás. 

Jedná se o rovnováhu mezi ohleduplností a odvahou – pro pochopení druhého potřebujeme 

ohleduplnost.  Pro to  být  pochopeni  potřebujeme odvahu.  Řešení  výhra  – výhra přitom 

vyžaduje značné množství obojího.

Řecká filosofie v tomto ohledu mluvila o třech pojmech –  ethos,  pathos a logos. 
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Ethos  je  osobní  důvěryhodnost,  důvěra  ostatních lidí  v  naší  kompetentnost  a  integritu. 

Pathos je empatie, chápání toho, jak druhá strana pociťuje, co potřebuje, jakým způsobem 

vnímá svět a co nám chce říci – a také vědomí druhé strany, že to víme. Logos je logická, 

racionální dimenze komunikace. (tamtéž)

Pořadí  těchto  pojmů  není  náhodné.  „Ethos,  pathos,  logos  –  váš  charakter,  vaše  

vztahy a  logika  vašeho  sdělení.  Tato  posloupnost  představuje  další  významný  posun  

paradigmatu.  Většina lidí  svá sdělení  koncipuje tak,  že  začínají  rovnou od logos – od  

logického uvažování levé mozkové hemisféry, od svých myšlenek a nápadů. Snaží se ostatní  

přesvědčit o tom, že jejich logika je správná, aniž by se předtím jakkoliv zabývali tím, co  

vyjadřuje ethos a pathos“ (Covey 2015, str. 261).

Pokud své  myšlenky  formulujeme jasně,  názorně  a  s  hlubokým pochopením pro 

druhou  stranu,  v  pochopení  jejího  paradigmatu,  obav,  nejistot,  zájmů,  potřeb, 

důvěryhodnost těchto myšlenek podstatně stoupne. Nejsme totiž pohrouženi do sebe. Jsme 

v kontaktu s  druhou stranou,  rozumíme ji  – dokonce i  to,  co jsme si  osobně původně 

mysleli,  je  možná  již  změněno  pochopením  druhé  strany.  Návyk  5  tak  umožňuje 

komunikovat přesněji,  s větší integritou. Druzí lidé si toho všimnou a ocení to, protože 

berete v úvahu známé skutečnosti a pohled na svět druhých lidí. Je tedy přítomná důvěra, 

že výsledky jednání budou skutečně užitečné pro všechny zúčastněné.

Mezi čtyřma očima

Návyk 5 funguje tak dobře, protože se zaměřuje na naší oblast vlivu. Ve vztazích 

vzájemnosti je mnoho věcí, které jsou v oblasti našeho zájmu, ale které nejsme schopni 

ovlivnit. Vždy máme ale možnost naslouchat, získat přesné informace a posílit vzájemné 

citové konto. Stáváme se ovlivnitelní a tím i zároveň rozšiřujeme možnost ovlivnit druhou 

stranu. Když sledujeme sami sebe, zjistíme, že naše porozumění a respekt k druhým lidem 

při tom stoupá.

Tento návyk lze uplatňovat ihned a kdykoli. Stačí dát stranou své životní zkušenosti a 

pouze empaticky naslouchat druhému. Ať už druhá strana chce o tom, co prožívá hovořit, 

nebo ne, můžeme cítit, co dává najevo a volit na to vhodnou odezvu. Buďme trpěliví a 

netlačme na druhé, aby se nám svěřovali. Často nám již mnoho řekne chování druhých.

Lze takto realizovat i preventivní opatření. Je možné pozorně naslouchat, i když se 
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právě nic závažného neděje. Covey doporučuje věnovat se svým dětem, učit se vidět život 

jejich  očima.  Posílíme  citová  konta,  vytvoříme  pro  ně  příznivé  psychologické  klima. 

Najděme si takový čas i se svým životním partnerem. Dělejme spolu něco, co máme rádi, 

naslouchejme si a snažme se navzájem se pochopit.

Čas  takto  strávený  se  nám vrátí  otevřenou  komunikací  druhých  lidí.  Umožní  to 

předcházet různým problémům, které otravují rodinný život. Komunikace bude otevřená a 

umožní  předcházet  problémům,  vklad  na  citovém kontu  bude velmi  vysoký a  umožní 

zvládat všechny výzvy.

V práci  lze  uplatnit  tento  návyk tak,  že  děláme rozhovor  mezi  čtyřma očima se 

zaměstnanci,  posloucháme je  a  učíme se  je  chápat.  Považujme lidské  zdroje  za  stejně 

důležitou část společnosti, jako zdroje finanční a technické. Ušetří to energii, čas a peníze. 

Rozvíjíme vhodné klima pro otevřenou komunikaci,  posilujeme loajalitu a ochotu plnit 

více než běžné povinnosti.

Nejdříve se snažme pochopit. Když druhé skutečně pochopíme, začnou vznikat nová 

tvůrčí řešení, třetí alternativy. Naše odlišnosti a naše porozumění jim nás dovedou skrze 

neporozumění až na cestu k vzájemné synergii. (Covey 2015)

Psycholog  Křivohlavý  ve  své  příznačně  nazvané  knize  Povídej  –  naslouchám  

(Křivohlavý 2010) zdůrazňuje velký význam naslouchání druhému. Stejně jako Covey říká,  

že jsme se ve školách nenaučili naslouchat, ale místo toho mluvit. Naslouchání považuje za  

první a nejdůležitější fázi osobního rozhovoru. Druhý mi tímto věnuje svůj drahocenný a  

omezený čas. Věnuje mi pozornost, čímž mi dává najevo úctu. Věnuje mi prostor ve svém  

myšlení a cítění. Nasloucháním mi věnuje i důvěru. Věnuje mi možnost rozdělit se o radost  

i starost, jistotu i nejistotu. Slovy Coveyho se jedná o velký vklad na citové konto druhého  

člověka,  kterému  naslouchám.  Naslouchání  oproti  pouhému  slyšení  přitom  není  něco  

samozřejmého – skutečně naslouchat je náročná práce, boj s rušivými vlivy. Stejně jako  

Covey  Křivohlavý  mluví  o  tom,  že  naslouchání  je  riziková  záležitost.  Pokud  skutečně  

naslouchám, je například možné, že nás druhý člověk i proti naší vůli sugescemi přemluví.  

Jestliže tedy skutečně nasloucháme, činíme tak s vědomím toho, že jdeme do rizika – ale  

které nám za to přesto stojí.

60



2.3.3 Návyk 6 
Vytvářejte synergii

Principy tvůrčí spolupráce

Právě  u  tohoto  návyku  se  projeví  a  ověří,  nakolik  jsme  zvládli  všechny  ostatní 

návyky.  Rozvinutá forma synergie  zaměřuje čtyři  unikátní  lidské dovednosti  (nezávislá 

vůle,  svědomí,  představivost,  sebeuvědomění),  přístup  výhra  –  výhra  a  empatickou 

komunikaci na největší výzvy a problémy našich životů. Ve výsledku nám umožňuje nalézt 

třetí cestu – něco nového, co tu dosud nebylo.

„Co je to synergie? Jednoduše řečeno, synergie znamená, že celek je víc než součet  

jeho částí.  Mezi částmi existují vztahy. Tyto vztahy představují účinný katalyzátor, který  

posiluje a sjednocuje jednotlivé části – a činí tak celek mnohem zajímavějším.“ (Covey  

2015, str. 268)

Tvoření přitom vyvolává obavy, protože nevíme, kam přesně povede. Vytvářet tedy 

vyžaduje značnou dávku vnitřní jistoty. Je to pohyb na nová, neprobádaná území, znamená 

to být průzkumníkem na hranici známého, objevovat nové světy, kam nás potom mohou 

další lidé následovat.

Covey vidí principy synergie okolo nás, v přírodě. Vidíme, jak dvě rostliny blízko k 

sobě proplétají své kořeny, aby zlepšily kvalitu půdy a svůj růst. „jedna a jedna jsou tři,  

nebo i více.“ (Covey 2015, str. 269)

V oblasti společenského života lze synergii obzvláště dobře pozorovat v rodinném 

životě.  Covey vidí  v  synergii  velký  potenciál  –  potenciál  pro změnu fungování  lidské 

společnosti výrazně pozitivním směrem.

Synergická komunikace

Synergicky komunikovat znamená otevřít  celou svou bytost novým možnostem a 

příležitostem.  Nevíme  sice,  co  vznikne,  ale  cítíme,  že  to  bude  mnohem  lepší  a 

životaschopnější  než předchozí způsob fungování.  V tomto ohledu je to stále návyk 2, 

začínáme s myšlenkou na konec – i přestože nevíme, jaký přesně bude.

Mnoho lidí nemá se synergií zkušenost, nikdy ji totiž nezažili. Výchova vedoucí k 

přesvědčení, že svět je nepřátelský a je třeba se mu bránit, znemožňuje využívat synergii. 
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Tito lidé pak nevyužívají svůj potenciál, což Covey považuje za tragédii. Občas i tito lidé 

snad  synergii  mohli  zažít  –  jako  součást  sportovního  týmu,  jako  svědci  intenzivní 

spolupráce při řešení krizové situace. Tyto situace přitom nejsou a nemusí být výjimečné, 

mohou  se  stát  součástí  každodenního  života.  Tvůrčí  snahy  jsou  nicméně  nejasné  a 

nepředvídatelné. Proto vyžadují skutečně vysoký stupeň vnitřní jistoty a ochoty riskovat. 

Pro  lidi  toužící  po  jistotách,  struktuře  a  předvídatelnosti  mohou  být  nepříjemné  a 

ohrožující. (Covey 2015)

Psychoterapeut  d‘Ansembourg (d‘Ansembourg 2013) uvádí  příklad manželů,  kteří  

nenaslouchali  jeden druhému a především nenaslouchali  svým vlastním potřebám. Oba  

spolu chtěli strávit příjemný páteční večer, ale každý z nich měl jinou představu o tom, jak  

by měl večer vypadat. Komunikace se nezdařila a nakonec se místo toho pohádali. Když si  

v terapeutické skupině situaci prošli znovu, ke svému překvapení zjistili, že by jim nejvíce  

prospěla třetí možnost, kterou si ani jeden neuvědomoval – nejít ani do restaurace, ani  

nezůstat doma, ale udělat si piknik u blízkého jezera. To by skutečně pokrylo potřeby obou  

manželů. D‘Ansembourg to komentuje tak, že jestli zvládnuto vnímání a komunikace svých  

potřeb  (místo  požadavků  vůči  druhému),  otevíráme  prostor  k  setkání  v  tvořivosti,  k  

nalezení  mnohem  uspokojivějšího  řešení.  (tamtéž)  Paralela  s  Coveyho  synergií  i  jeho  

čtvrtým a pátým návykem jako předpoklady k synergii je zde názorná a jasná.

Synergie ve školní třídě

Z Coveyho zkušenosti mnoho vysoce kvalitních školních tříd je na samém okraji 

chaosu. Učitelé ani žáci nevědí, co se stane v dalším okamžiku. Je přítomná vysoká úroveň 

vzájemné  důvěry,  lidé  ve  třídě  se  naučili  si  navzájem  naslouchat.  Při  úvodním 

brainstormingu se  nápady nehodnotí,  aby byl  otevřený prostor  pro nápady a  inspiraci. 

Potom přijde nový impuls, vyvolá nadšení a třída se promění do jiné formy. Žáci opustí své 

navyklé scénáře a otevřou se novým možnostem. Covey sám popisuje velmi silné zážitky, 

kdy k této synergii došlo, obzvláště tam, kde na to žáci byli dostatečně vyspělí a kde byl 

vhodný čas pro novou myšlenku. A naopak, Covey stejně tak zažil situace, kdy se synergie 

již skoro vytvářela a najednou se situace obrátila v chaos. To byly nepříjemné okamžiky, 

které poznamenaly některé z účastníků natolik, že se začali v budoucnu možnosti synergie 

vyhýbat.
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Pro Coveyho byly v rámci poradenství a výuky synergické události právě těmi, na 

které vzpomíná nejvíce. Obvykle vyžadovaly odvahu a upřímnou komunikaci. Upřímná 

komunikace  otevírá  i  druhé  lidi  a  vytváří  prostor  pro  sdílení,  pochopení  a  touhu  po 

spolupráci. Otevírá se nový prostor plný porozumění a nových, tvůrčích pohledů a nápadů, 

o kterých nikdo neměl ani tušení.

Pokud někdo již synergii zažil, ví, že je možná a často se pokouší ji znovu prožít.  

Nicméně zkoušet opakovat stejnou situaci obvykle nefunguje – synergie bývá spontánní a 

neopakovatelná. Lze se pouze vrátit k smyslu toho, co v rámci tvoření děláme a vytvořit 

situaci novou. (Covey 2015)

Synergie a komunikace

Obrázek číslo 5: Úrovně komunikace (Covey 2015, str. 275)

Nejnižší úroveň komunikace:

Vychází z nízké důvěry a nízké ochoty spolupracovat. Vede k obranným postojům 

zúčastněných stran a zapojením právních postojů a formulací, stanovující jasné a závazné 

podmínky. Výsledkem je pouze výhra – prohra nebo prohra – prohra.
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Střední úroveň komunikace:

Představuje především zdvořilou formu komunikace. Používají ji zralí lidé, kteří se 

chtějí dohodnout a chtějí se vyhnout konfliktu. Obvykle tito lidé nicméně nezkoumají, z 

jakých  postojů  a  přesvědčení  jejich  pohled  vychází  a  nejsou  otevřeni  v  tomto  ohledu 

novým možnostem. Proto tato snaha obvykle vede ke kompromisům – každá strana se 

něčeho vzdává, aby mohlo být nalezeno řešení. Tento přístup tedy není tvůrčí a nedosahuje 

plného potenciálu přítomných možností.

„Synergie umožňuje dosáhnout výsledků, pro které platí, že 1+1 je 8, 16, nebo třeba  

také 1600. Synergie, jejímž předpokladem je vysoká vzájemné důvěra, umožňuje nalézat  

lepší řešení než ta, která komunikující strany původně navrhovaly – a všechny strany to  

vědí.“ (Covey 2015, str. 276)

Hledáme třetí alternativu

Pokud se potkají dvě strany, z nichž každá má potřeby, které nejsou na první pohled 

spolu kompatibilní,  je to příležitost  k využití  synergie.  To vyžaduje zralost  a vzájemné 

pochopení  a  naslouchání  si  obou  stran.  Výsledkem  může  být  nová  možnost,  nová 

příležitost k řešení obtíže, která by samostatně jednotlivé strany ani nenapadla. Místo, aby 

se jednalo o kompromis, může to být společná tvorba, která vztah podstatně posílí. Diskuze 

pokračuje tak dlouho, dokud se nenajde řešení uspokojivé pro obě strany. Vše přitom záleží 

na paradigmatu,  který obě strany zaujmou. Zralejší  pohled může vztah posílit,  zatímco 

méně zralý může naopak vztah i  narušit.  Paradigma rozhoduje,  jestli  se bude jednat  o 

pozitivní tvůrčí spolupráci, či konflikt nebo neuspokojivý kompromis. Buddhismus mluví 

v tomto o střední cestě – hodnotnější, vyspělejší cestě, než je pouhý kompromis.

Negativní synergie

Uvedená změna paradigmatu vyžaduje přestat přemýšlet způsobem „buď bude po 

mém, nebo vyhraje druhý a bude po jeho“. Covey poukazuje na fakt, že lidé vynakládají 

obrovské množství času na produkci negativní energie ve vztazích – pletichy, pomluvy, 

taktizování, konflikty, obranu atd. Přirovnává to k jízdě v autě, kdy jednu nohu máte na 

plynu a druhou na brzdě.
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Problém zde jsou lidé trpící vnitřní nejistotu, bez dostatečné zralosti. Mají potřebu 

utvářet druhé tak, aby fungovali jako oni sami, odstraňovat odlišnosti. Ale právě odlišnosti 

umožňují navzájem se doplňovat a vytvářet více funkční celek. Stejnost zabíjí tvořivost a 

je nudná. Jsou to právě první tři návyky, které vytvářejí naší vnitřní synergii, které následně 

umožňují  synergii  mezilidskou.  Růst  naší  vnitřní  jistoty  vede  k  větší  otevřenosti  vůči 

druhým. Toto zaměření na principy navíc postupně vede k celistvosti – začínáme používat 

obě části mozku, jak levou, analytickou, tak pravou, intuitivní mozkovou hemisféru. Takto 

tedy dosahujeme psychické synergie, používáme logickou i emoční část sebe sama jako 

vysoce efektivní nástroj. (Covey 2015)

Vážíme si odlišností

Právě respekt  k  mentálním a emocionálním odlišnostem je  základem synergie.  K 

tomu je potřeba vnímat, že každý člověk vidí okolní svět v souladu s tím, jaký je on sám. 

Tím přijmeme fakt,  že  sami  nevidíme  celý  obraz.  Díky  tomu se  pak  můžeme otevřít 

pohledům druhých lidí, které pak nepovažujeme za nepravdivé, ale naopak s vděčností a 

pokorou můžeme přijmout jako obohacení našeho vlastního pohledu na svět. Bez tohoto 

přístupu nám zkrátka chybí důležité informace.

Pokud dva lidé mají stejný názor, nemají čím se navzájem obohatit. Pokud si vážím 

odlišného pohledu druhého,  mohu z něj  čerpat  perspektivu,  která  by mi  jinak  unikala. 

Tímto postojem vytvářím vhodný prostor pro synergii a podporuji druhého v jeho identitě a 

jedinečnosti.

Analyzujeme silové pole

Synergie  je  obzvláště  vhodná,  pokud potřebujeme překonat  negativní  síly  bránící 

růstu. Sociolog Kurt Lewin mluví o dvou silách v sociálních interakcích – poháněcí síly a 

restriktivní síly. Poháněcí síly podporují pohyb vzhůru k růstu skupiny. Tyto síly jsou často 

logické, racionální, vědomé a výnosné. Restriktivní síly působí směrem dolů a jsou často 

nelogické, emocionální, nevědomé a sociálně psychologické. Když se snažíme o změnu, je 

třeba s těmito silami počítat. Při snaze o změnu se může stát, že snaha naráží na neustálý  

protiklad restriktivních sil. Malé posuny směrem vzhůru narážejí na protitlak – například 

na konflikty ve skupině, nedůvěru, soutěživost atd. Toto nakonec může vést k rezignaci – 

lidé jsou jací jsou, a změnit se nemohou.
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Pokud ale  použijeme tři  návyky vzájemnosti  –  myšlení  výhra – výhra,  vzájemné 

naslouchání a vytváření synergie, můžeme takto zapůsobit přímo na restriktivní síly. Lze 

vytvořit prostředí, ve kterém jsou restriktivní síly rozeznány a pojmenovány. Tím pádem 

nepůsobí  nevědomě a  nesvírají  členy skupiny ve  svém sevření.  Lze  na  ně  poukázat  a 

společně pracovat na jejich oslabení a překonání. Vytvoří se nové cíle a atmosféra plná 

naděje a očekávání. Vytváří se nová kultura vzájemných vztahů, propojení a vzájemného 

obohacování.

Covey  sám  byl  účasten  jednání  dvou  stran,  kde  důvěra  klesla  na  bod  mrazu  a 

komunikovalo se převážně přes právní zástupce. Přestože situace vypadala neřešitelně a 

dohoda  nevypadala  jako  možná,  ve  chvíli,  kdy  představil  oběma  stranám  koncept  tří 

návyků vzájemnosti a vytvořil prostor vhodný pro jejich přijetí, došlo k dramatické změně. 

Obě  strany byly  schopny si  více  naslouchat,  chápat  se  a  skutečně  hledat  nejvhodnější 

řešení. Podařilo se tak začít spolu komunikovat otevřeně a najít nové řešení situace. Právní 

zástupci nakonec nebyli potřeba.

Covey  považuje  právní  cestu  řešení  až  za  poslední  možnost.  Občas  je  nezbytná, 

pokud se pro něj ale rozhodneme příliš brzy, často může jeho paradigma zabránit možnému 

synergickému řešení. (tamtéž)

Synergie je přítomná všude v přírodě

Ekologie v podstatě vyjadřuje princip synergie – že vše v přírodě je propojené se 

vším.  Stejně  tak  je  síla  sedmi  návyků  především  v  jejich  vzájemné  propojenosti  a 

vzájemnosti, vychází z jejich vztahů.

Čím více se jako jednotlivci zapojujeme do života svého společenství, tím více se 

stáváme tvořiví a tím více máme pocit závazku vůči tomuto společenství.  "Synergie je  

završením všech předchozích návyků. Synergie je efektivnost v prostředí vzájemnosti. Je to  

týmová práce,  vytváření  týmů,  rozvíjení  jednoty  a tvůrčího  jednání  s  ostatními  lidmi."  

(Covey 2015, str. 288). Máme možnost naučit se být synergičtí, i pokud jsme pod silným 

negativním tlakem druhého. Můžeme se učit být silní a odvážní sama v sobě a otevřít se i 

pohledu, který s námi zásadně nesouhlasí. Podporujeme svou vnitřní synergii analytické a 

emoční části a vždy máme možnost zůstat otevření k nalezení třetí cesty, kterou my ani 

druhá  strana  zatím nevidíme.  Je  to  právě  řešení  výhra  – výhra  a  pozorné  naslouchání 

druhému, které k této možnosti otevírají cestu.

66



Dobrý  příklad  člověka,  který  uměl  využívat  pokročilé  dovednosti,  které  Covey  

označuje  jako  návyky  vzájemnosti  –  tedy  myslete  způsobem  výhra  –  výhra,  nejdříve  

naslouchejte, potom se snažte být pochopeni a vytvářejte synergii – je historicky velice  

velice  známá  postava,  americký  prezident  Abraham  Lincoln.  Autorka  Doris  Kearns  

Goodwinová  ve  své  knize  Lincoln  –  tým  rivalů  (Goodwinová  2013)  ilustruje  vysokou  

úroveň  mistrovství,  kterého  Lincoln  v  této  oblasti  dosáhl.  Lincoln  je  velice  silným  

příkladem zdravého, silného charakteru, který mu sloužil jako základ pro jeho vůdcovské  

schopnosti. A který dovedl svou zemi k jedné z nejvíce převratných událostí v její historii –  

zrušení otroctví, ovšem za cenu krvavé války.

Lincoln byl v politice poměrně neznámý právník, v politice nijak obzvláště úspěšný.  

Jeho nominace  na  prezidenta  Spojených  států  byla  původně  považována  za  náhodnou  

shodu příznivých okolností.

Brzy se však ukázalo, že má obzvláště silné vlastnosti houževnatosti, přímočarosti a  

zásadovosti – stal se jimi proslulý. To je tedy onen základ, který Covey nazývá dobrým  

charakterem, osvojení si prvních tří návyků – proaktivita, zaměření na jasný finální cíl a  

schopnost organizace v souladu s tímto cílem.

Tento charakter Lincolnovi umožnil  dosahovat nevídaných „společných vítězství“,  

jak  to  nazývá  Covey.  Autorka  jako  hlavní  příklad  uvádí  fakt,  že  po  vítězství  v  

prezidentských  volbách  Lincoln,  sám  republikán,  úspěšně  přijal  a  začlenil  své  tři  

republikánské soupeře z prezidentské volby do svého kabinetu. Zbývající posty pak nabídl  

třem bývalým demokratům. Každý z členů tohoto kabinetu tak byl veřejně více známý,  

vzdělanější a více zkušený než Lincoln. Udělat tento krok tedy muselo vyžadovat velkou  

vnitřní sebejistotu, opírající se o pevný charakter. Lincoln se díky síle svého charakteru  

přesto brzy stal skutečným vůdcem tohoto kabinetu – týmu rivalů.

Lincoln  je  dodnes  považován za  příklad  vynikajícího  řečníka  a je  otázkou,  jestli  

nebyl inspirací pro Coveyho při tvorbě pátého návyku. „Dopisovatel newyorkského listu  

Tribune Henry Villard sice zpočátku pochyboval o Lincolnových schopnostech vykonávat  

úřad prezidenta, ale zanedlouho si všiml, že nově zvolený budoucí prezident se ke každému  

návštěvníkovi  ‚choval  nesmírně  taktně‘.  Trpělivě  každému  naslouchal  a  ‚bystře  se  

přizpůsobil individuálním zvláštnostem každého, s nímž jednal. Nikdy se nevyhnul přímé  

67



otázce a na každý dotaz  poctivě odpověděl.‘  Na Villarda nejvíce zapůsobila schopnost  

použít veselý příběh nebo přiléhavou vtipnou historku, ‚aby něco vysvětlil a prosadil. Jeho  

příběhy byly vždycky dokonale výstižné.‘“ (Goodwinová 2013, str. 88)

Lincoln  tedy  velmi  silně  projevoval  schopnosti  všech  tří  návyků  vzájemnosti,  o  

kterých píše Covey. Pouze zaměřením na fakt, že obě strany mohou vyhrát, mohl vybudovat  

kabinet sestávající se z bývalých silných rivalů a udržet ho nejen funkční, ale excelující.  

Kromě  jiných  komunikačních  dovedností  uplatňoval  neustále  návyk  5,  nejdříve  

naslouchejte,  potom  se  teprve  snažte  být  pochopeni.  A  to  vedlo  k  synergii,  kdy  silné  

osobnosti spolupracovaly, místo aby spolu bojovaly, a tím k nesmírné efektivitě jeho týmu –  

Lincoln  je  mnoha  americkými  historiky  považován  za  nejúspěšnějšího  prezidenta  USA  

všech  dob,  v  každoročních  seznamech  vnímání  úspěšnosti  prezidentů  ze  tvořených  

odborníky se vždy umisťuje až u samého vrcholku žebříčku, často na prvním místě.

2.4 Obnova sil

2.4.1 Návyk 7

Ostřete pilu

„Představte si, že při cestě lesem uvidíte člověka, jak s velkým nasazením podřezává  

strom.

‚Co to děláte?‘ zeptáte se ho.

‚To je snad jasné, ne?‘ Odpoví vám poněkud nenaloženě a ve spěchu. ‚Kácím strom.‘

‚Vypadáte hrozně utahaně! Jak dlouho se s tím už moříte?‘

‚Přes pět hodin. Už toho mám fakt dost. Je to děsná dřina.‘

‚Tak proč si nedáte na pár minut padla? Mohl byste si alespoň naostřit pilu. Určitě  

by vám šla práce líp.‘

‚Na to nemám čas. Mám moc práce.‘
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Návyk 7 znamená dopřát si čas ‚naostřit pilu‘. Tento návyk zastřešuje zbývajících  

šest návyků, protože bez něj by je nebylo možné využívat.“ (Covey 2015, str. 293)

Čtyři dimenze obnovy sil

Tento návyk pomáhá uchovat a rozvíjet  naší  produkční schopnost,  rozvojem sebe 

sama.  Jde  o  obnovu  čtyř  dimenzí  člověka  –  fyzickou,  duchovní,  mentální  a 

společenskou/citovou.  Dle Coveyho se většina  životních  filosofií  zabývá těmito  čtyřmi 

dimenzemi,  i  když  je  mohou  nazývat  různými  jmény.  Rozvíjet  sama  sebe  k  lepšímu 

zvládání nároků života tak vyžaduje ostřit pilu ve všech těchto čtyřech dimenzích. 

Fyzická dimenze

Jedná se o péči  o  naše tělo,  tedy dobrá výživa,  dostatek odpočinku a relaxace a 

pravidelná  tělesná  cvičení.  Dle  Coveyho  lidí  obvykle  pravidelná  cvičení  zanedbávají, 

protože  nejsou  naléhavá.  Až  když  se  následně  projeví  nedostatek  pohybu  fyzickými 

obtížemi, stane se to dostatečně naléhavé. Covey považuje za ideální cvičit, 3 až 6 hodin 

týdně, v krajním případě 30 minut každý druhý den. Dopad cvičení považuje za značný a 

významný. Cílem je cvičit tři fyzické aspekty: vytrvalost, pružnost a sílu.

Vytrvalost

Rozvíjíme pomocí aerobních cvičení, která posilují srdce. Srdce lze posilovat pouze 

nepřímo, proto jsou tak užitečné běh, plavání, jízda na kole atd. Puls sto stahů srdce po 

dobu 30 minut je spodní přijatelná hranice, optimum je 60 procent maximálního srdečního 

pulsu pro náš věk.

Pružnost

Rozvíjíme  napínáním  a  stahováním  svalů.  Odborníci  doporučují  rozcvičku  před 

samotným cvičením a protáhnutí po něm. Uvolníme a zahřejeme svaly, připravíme je na 

námahu. 
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Síla

Rozvíjíme posilováním a jakýmkoliv cvičení  na udržení  kondice a zdraví.  Pokud 

pracujeme  manuálně,  potřebujeme  trénovat  více.  U  sedavého  zaměstnání  může  stačit 

kondiční trénink.

Smyslem  fyzických  cvičení  je  naostřit  pilu,  tedy  aby  rostl  náš  potenciál  práce, 

přizpůsobování  se  na změny a radosti  ze  života.  Ze začátku je  lepší  začít  pomalu a v 

souladu s poznatky vědy a případně doporučením lékaře. Ze začátku obvykle je trénink 

spíše nepříjemný, jedná se tedy i o cvičení vůle. To nejdůležitější je přitom rozvoj vlastní 

proaktivity, návyku 1. Nenechat se odradit vede ke značnému zvýšení proaktivity a s ní 

spojené sebedůvěry a integrity.

Duchovní dimenze

V Coveyho pohledu pracuje tato dimenze s tím, k čemu v životě směřujeme, a je 

provázaná  s  návykem 2.  Je  to  věrnost  vlastním hodnotám.  Díky této  obnově čerpáme 

inspiraci  a  spojujeme se s  tím,  co nás přesahuje a  spojuje  s  tím co je  lidské a  věčné. 

Konkrétní podoba je různorodá, Covey využívá kontemplaci nad biblickými texty, čerpá z 

nich, soustředění, odhodlání a sílu sloužit.  Někomu pomáhá četba, poslech hudby nebo 

kontakt s přírodou. Tyto formy spojení nás vedou ke spojení se smyslem života a směřovat 

svůj život k naplňování těchto hodnot. To nás naplní klidem a pocitem, že víme, kdo jsme. 

Druhým přejeme dobro a společná vítězství sama přicházejí.

Dle mé osobní zkušenosti pravidelná každodenní meditace bez konkrétního objektu  

meditace  (což  je  typické  pro  tradici  Zenu)  vede  k  podobnému efektu,  který  má  jedno  

specifikum  –  vzhledem  k  absenci  objektu  meditace  není  mysl  člověka  formovaná  do  

určitého tvaru. Stává se otevřenější, pružnější a připravená nezaujatě a zvídavě reagovat  

na to, co ji přichází do cesty. Zajímavé je i to, že s nezaujatostí a zvídavostí často postupně  

přichází  i  reakce  dobrosrdečnosti  a  laskavosti.  Samotná  změna  stavu  tedy  již  člověka  

začíná orientovat v životě jiným způsobem, aniž by byla třeba přítomnost racionální úvahy.  

Lze to přirovnat k Ježíšovu „nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království“.
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Mentální dimenze

Školní  vzdělání  a  prostředí  formují  naší  schopnost  a  ochotu  se  učit.  Mnoho lidí 

ovšem  po  škole  nechává  své  myšlení  ladem.  Nečteme  hlubší  texty,  neanalyzujeme, 

nepíšeme kriticky text. Televize toto u mnoha lidí nahrazuje. Mnohé pořady přitom nemají 

pro nás skutečnou hodnotu. Návyk 3 nám pomůže vyjít ze znalosti toho, k čemu v životě 

směřujeme a dle toho si nastavit sledování televize tak, aby pro nás pořady byly skutečně 

obohacující. Televize pak může být prospěšná pro náš růst, místo aby mu překážela. 

Pro  obnovu duševních  sil  je  velmi  důležité  vzdělání.  Pokud jednáme proaktivně, 

můžeme nalézt mnoho příležitostí ke vzdělání i mimo školy či kurzy. Covey považuje za 

klíčové  studium  autorů  z  různých  oblastí  jako  formu  zrcadlení  fungování  vlastního 

myšlení. Díky různým pohledům a různým paradigmatům lze rozšířit náš pohled na svět a 

zamyslet se nad kořeny vlastního myšlení.  Za klíčovou přitom považuje kvalitní  četbu. 

Covey doporučuje nejdříve začít s četbou jedné knihy za měsíc, poté jednou za dva týdny a 

nakonec číst jednu knihu za týden. Využít lze například knihy z edice Great Books nebo 

Harvard Classics, životopisy významných osobností, časopis National Geographic a další 

publikace, které rozšiřují kulturní rozhled. 

Zajímavým  příkladem  je  v  tomto  životopis  Steva  Jobse  od  Waltera  Isaacsona  

(Isaacson  2011).  Mimo mnoha  zajímavých  informací  je  Steve  Jobs  výbornou  ilustrací  

vůdce, které Warren Bennis nazývá „dvakrát zrození" – tedy lidé, kteří se ve svých raných  

letech  cítili  odlišní  až  izolovaní  a  rozvinuli  si  bohatý  vnitřní  život  (v  případě  Jobse  

pravděpodobně především vycházející z faktu že byl adoptované dítě). Později v životě tito  

svoji rozvinutou schopnost sebeřízení k znovuvybudování sebe sama, k tomu, aby se z nich  

stali  skuteční  vůdci.  Na  příkladu  amerických  prezidentů  Bennis  ilustruje,  že  právě  

prezidenti spadající do této kategorie se stali nejvíce úspěšnými a uznávanými. Jedná se  

tak například o Roosevelta a Trumana, oproti „jednou narozeným“ prezidentům, jako byli  

Nixon a Johnson. (Bennis 2009). Z hlediska psychologie můžeme mluvit o potřebě předem  

poznat náš vlastní stínový, podvědomý aspekt, aby nad námi následně neměl moc. Tato  

potřeba byla obzvláště zřetelná z prezidentství Richarda Nixon, jak ilustruje například film  

Duel Frost/Nixon.
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Další  možností  je  psát  si  deník  pro  zaznamenávání  myšlenek,  nápadů  a  názorů. 

Psaním můžeme rozvíjet jasné uvažování a přesnou argumentaci. Můžeme také plánovat a 

organizovat, využívat návyky 2 a 3, začínat s myšlenkou na konec. Rozvíjíme tak i naší 

představivost. 

Covey doporučuje alespoň hodinu denně věnovat rozvoji duchovní, mentální nebo 

fyzické dimenze. Buduje se tak charakter a základ pro zvládání budoucích výzev života.

Společenská/citová dimenze

Zatímco  ostatní  dimenze  jsou  zaměřené  na  návyky  1,  2  a  3,  tedy  osobní  vizi, 

společenská/citová  dimenze  se  soustřeďuje  na  návyky  vzájemnosti,  tedy  4,  5  a  6. 

Společenská  rovina  a  citové  jsou  provázány,  protože  citovou  rovinu  rozvíjíme  nejvíce 

skrze kontakt s druhými lidmi.

Pro  uplatňování  návyků vzájemnosti  potřebujeme především pocit  osobní  jistoty. 

Tyto návyky tedy stojí spíše na pocitech, než na intelektu. Vnitřní jistota přitom vychází z 

opírání  se  o ty  správné principy,  hluboce v nás  zapsané  – a  o nic  jiného.  „Populární  

literatura o úspěchu tvrdí, že sebeúcta je primárně záležitost myšleni a postoje – že je  

možné  docílit  stavu  vyrovnané  mysli  a  klidu  působení  na  naší  psýchu.  S  tím  zásadně  

nesouhlasím. Zdrojem klidné mysli a vyrovnanosti je život v souladu se správnými principy  

a hodnotami – a nic jiného“. (Covey 2015, str. 303)

I samotná zkušenost s funkčností návyků vzájemnosti silně podporuje pocit jistoty v 

nás – například značně pomáhá uvědomění, že svět může fungovat i bez toho, aby vždy 

někdo ze zúčastněných prohrál.

Jistotu přináší i služba, smysluplné pomáhání druhým lidem. Pokud máme pocit, že 

pomáhá učinit svět lepším místem. Tomuto slouží i anonymní služba za účelem zlepšení 

života druhých lidí.

Za jeden z pravděpodobných zdrojů životní pohody a nižší úrovně vyhoření byly 

identifikovány osobní  cíle  zaměřené na  generativitu,  tedy zaměření  na to,  aby z  mého 

života měl okolní svět prospěch. (Tyl 2011)
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Rovnovážná obnova sil

Je důležité  síly  obnovovat  vyváženě ve všech čtyřech dimenzích.  V organizacích 

fyzickou rovinu vystihuje ekonomická stránka, mentální nebo-li psychologickou vystihuje 

rozpoznání,  rozvoj  a  využití  potenciálu  lidí.  Společenská/citová  rovina  souvisí  s 

mezilidskými  vztahy a  přístupu k  lidem.  Duchovní  dimenze  vystihuje  hledání  smyslu, 

stanovením  cíle  nebo  zjištěním,  jak  organizace  může  přispívat  lépe  svému  okolí. 

Zanedbání v jakékoli z těchto oblastí se obvykle negativně projeví i v oblastech dalších. 

Bez dobré ekonomické stránky nefungují správně vztahy ani rozvoj zaměstnanců, naopak 

při  přílišném zaměření na zisk vzniká mezi  útvary soupeření,  obrana vlastních pozic a 

prosazování své vůle za každou cenu.

Synergie obnovy sil

Pokud  máme  správnou  rovnováhu  sil,  zlepšení  v  jakékoliv  z  dimenzí  posiluje  i 

dimenze ostatní. 7 návyků by mělo podpořit optimální synergii mezi těmito silami. Když 

jsme proaktivní (návyk 1), je snazší uplatňovat osobní vedení (návyk 2) a management 

(návyk 3). Efektivní management (návyk 3) nám dává víc volných aktivit pro obnovu sil 

(návyk  7),  atd.  „Každodenní  osobní  vítězství  –  věnovat  alespoň  jednu  hodinu  denně  

obnově fyzických, duchovních a mentálních sil – je klíčem k rozvoji a využití 7 návyků a je  

zcela ve vašem okruhu působnosti. Je to čas zaměřený na činnosti z kvadrantu II, nezbytný  

k tomu, abychom z jednotlivých návyků udělali nedílnou součást svého života a abychom  

se ve svém jednání soustředili na principy.“ (Covey 2015, str. 308–309).  Zároveň tak lze 

tento každodenní rozvoj považovat za základ pro vzájemná vítězství s druhými.

Vzestupná spirála

Obnova sil je proces, který nám dává sílu a podporuje nás v pohybu po vzestupné spirále 

změny a růstu směrem vzhůru. Je třeba přidat ještě jeden aspekt obnovy sil –  svědomí. 

Tato přirozená lidská schopnost vnímat, jestli je jednání dobré nebo špatné nás usměrňuje, 

funguje-li dobře. Svědomí rozvíjíme čestným život, který je zásadový, pevný a otevřený. 

Pomáhá číst hodnotnou literaturu, věnovat se ušlechtilým myšlenkám a postupně se více a 

více učit žít v souladu s hlasem našeho svědomí.
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Některé vlivy na nás naopak mohou působit negativně – například vulgární, oplzlá 

nebo  pornografická  literatura  či  filmy.  Mohou  podporovat  temnotu  v  nás  a  díky 

společenskému nastavení nás stavět do role viníka, který se bojí, že bude odhalen.

Je tedy třeba si stanovit životní cíle a principy, kterými se v něm budeme řídit. Jinak 

sebeuvědomění nahradí ospalá mysl a reaktivní jednání. Platí zde zákon, co jsme zaseli, to 

sklidíme. Je to dlouhodobý proces, který nejde obejít nebo urychlit.

„Pohyb po vzestupné spirále vyžaduje neustále se  učit, přijímat závazky a jednat v  

souladu s tím, jak se posouváme vzhůru. Pokud si myslíme, že cokoli z toho nepotřebujeme,  

podvádíme sami sebe.  Postupovat  vpřed znamená učit  se,  přijímat  závazky  a jednat  –  

přijímat závazky a jednat – přijímat závazky a jednat….Znovu a znovu.“ (Covey 2015, str.  

310)
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3. Teorie organizace a Coveyho 7 návyků

V této  kapitole  nalezneme stručný výňatek z  historie  dvou počáteční  fází  vývoje 

moderní  teorie  řízení  organizace  –  vědeckého  managementu  a  řízení  lidských  zdrojů. 

Reflexe  těchto  i  dalších  fází  následuje  skrze  dílo  Chrise  Greye,  který  se  ve  své  práci 

stručně  k  těmto  i  dalším  fázím  vyjadřuje.  Především  nicméně  komentuje  studium 

organizace  jako  takové.  Coveyho  7  návyků  a  informace  o  teorii  managementu  jsou 

navzájem porovnány, analyzovány a jsou z nich vyvozeny možné nové, syntetické pohledy 

na Coveyho dílo.

3.1 Vědecký management

Toto hnutí, které vzniklo v 19. století, je spojené se silnou industriální revolucí ve 

Spojených Státech.  položilo  základy,  ze  kterých vyrostla  dnešní  podoba managementu. 

Důležitými autory zde jsou:

F. W. Taylor (1856 – 1917)

Taylor,  který pracoval v ocelářském průmyslu,  zaznamenal během své práce jako 

operátor  stroje  značný  problém.  „Pracoval  v  průmyslu,  kde  bylo  běžné,  že  pracovníci  

organizovali svou vlastní práci. Pracovní skupiny si najímaly vlastní lidi, pracovaly svým  

vlastním tempem, používaly své nástroje a především věděly mnohem více o své práci, než  

jejich nadřízení.“ (Grey 2012 str. 33)

Taylor  měl  dojem,  že  pracovníci  mají  tendenci  k  lajdáctví  a  zahálce.  Buď  byli 

zkrátka líní,  nebo dokonce systematicky omezovali  výkon pracovní  skupiny,  aby všem 

zůstal dostatek práce a co nejvíce lidí si mohlo svou práci ponechat. Grey zde zmiňuje, že 

Taylor  očividně  pracovníkům  příliš  nevěřil  a  dává  to  do  kontextu  nedůvěry  mezi 

protestantskými majiteli a manažery továrny a katolickými pracovníky. Protestanti sami 

sebe považovali za pracovité, zatímco katolíky považovali za líné a neupřímné. Taylorův 

systém měl přesunout moc z rukou těchto pracovních skupin a jejich předáků do rukou 

manažerů. Pochopitelně se k zavádění těchto metod zvedl značný odpor. (Grey 2012)

Taylor  je  tedy tvůrcem vědeckého řízení.  Tento směr vycházel z předpokladu, že 

existuje jeden optimální způsob, jak v rámci podniku vykonávat konkrétní činnost. Taylor 

doporučil  sledovat  obzvláště  schopné  pracovníky,  sledovat  jejich  postup  a  měřit  čas 
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potřebný  k  jednotlivým  krokům.  Po  očištění  od  nadbytečných  kroků  byl  z  tohoto 

pozorování  vytvořen optimální  postup,  který  byl  následně předán dalším pracovníkům. 

Díky znalosti potřebného času pro výkon operace je možné stanovit srovnávací kritéria. 

Manažer  zde  dále  fungoval  jako  kontrolor,  jestli  je  práce  vykonávána  optimálním 

způsobem v optimálním čase. Když byl pracovník pomalejší než zjištěné optimální tempo, 

byl mu snížen plat. Když byl pracovník rychlejší, dostal příplatek. (tamtéž

Taylorovým cílem bylo  zabránit  lajdáctví  a  ulejvání  dělníků  v  práci.  Z  hlediska 

historického kontextu v této době existovaly pracovní skupiny, které si samy, nezávisle na 

podniku, dohlížely na správný výkon své práce. Manažeři neměli kvalifikaci, aby dokázali 

rozpoznat, jestli je práce vykonávána kvalitně, nebo dochází k zahálce. (tamtéž)

Myšlenky taylorismu dnes  vyvolávají  pobavení  nad omezením autora,  který budí 

dojem,  že  se  snaží  z  pracovníků  udělat  přesně  načasované  a  efektivní  roboty.  Taylor 

skutečně opomíjel některé z dnešního hlediska klíčové koncepty, jako je například morálka 

pracovního  kolektivu.  Na  druhou  stranu  tento  pohled  nereflektuje  dobu  vzniku  a 

dlouhodobý a trvalý dopad, který jeho myšlenky měly na způsob organizace podnikání. 

Taylor považoval za povinnost, aby management uvažoval o možnostech dalšího rozvoje 

pracovníků, což je dnes zcela součást hlavního proudu managementu. Stejně tak zájem o 

reengineering v devadesátých letech 20. století lze srovnat s Taylorovou snahou analyzovat 

každý jednotlivý krok pracovního procesu. (Crainer 2000, str. 21)

Grey uvádí,  že  vědecký management  je  výrazem určité  konkrétní  etiky.  V tomto 

systému z lidí zkoušíme dělat stroje a toto celkem přesně odráží nastavení mysli inženýra. 

Taylor věřil, že tento systém ztělesňuje férovost – za férovou práci férová odměna. Tento 

přístup měl ukončit neférové zacházení s pracovníky, například založené na příslušnosti k 

určité etnické skupině (což v USA, plných imigrantů, byl vždy problém). Tento systém 

také měl udělat z pracoviště bezpečnější místo – v této době byly nehody na pracovišti 

běžné. Standardizace postupů práce měla toto zlepšit. (Grey 2012)

Harry Braverman jako jeden z předních kritiků taylorismu nicméně poznamenává, že 

„férová práce za férovou odměnu" znamená v tomto případě maximální množství práce, 

který  dokáže  člověk odvést,  aniž  by  se zhroutil,  a  férová  odměna znamená minimální 

množství, které je třeba zaplatit k tomu, aby dělník tento výkon odvedl. Této férovosti je 

tedy potřeba rozumět v kontextu jejího přínosu pro kapitalistickou snahu o zisk, nikoli ve 

smyslu stoprocentní férovosti pro pracovníka. (Grey 2012, str. 35)
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Henri Fayol (1841 – 1925)

Na rozdíl od Taylora není Fayol příliš známý a doceněný autor. Dle Crainera měl 

Fayol  přitom  mnohem  širší  záběr  a  jeho  kodifikace  principů  managementu  neztratila 

dodnes  na  hodnotě.  Na  rozdíl  od  Taylora  kladl  důraz  na  morálku  kolektivu.  Taylor 

považoval budování vztahů s pracovníky spíše za rušivý element. (Crainer 2000, str. 22)

Z hlediska Coveyho přístupu by se vědecký management dal považovat v mnohém za  

protipól.  Coveyho  systém  začíná  u  jednotlivce  již  v  prvním  návyku  –  jeho  vlastní  

svědomitosti,  svobodné volby,  proaktivity  atd.  V pohledu vědeckého managementu není  

individuální  iniciativa  potřebná  a  v  podstatě  ani  vhodná.  Důležité  je  splňovat  normy  

stanovené managementem. Z Coveyho pohledu je  v  takovémto systému možnost  rozvoj  

osobní efektivity silně omezena.

3.2 Řízení lidských zdrojů

Po vědeckém stylu řízení následovala reakce – Elton Mayo a jeho spolupracovníci F. 

J.  Roethlisberger  a  W.  G.  Dickson  publikovali  v  roce  1939  výsledky  Hawthornských 

experimentů.  V  těch  se  ukázalo,  že  mnohé  události  a  procesy  v  organizaci  nelze 

zjednodušeně vysvětlit čistě racionálními a měřitelnými způsoby. Mayo sám na tento fakt 

přišel, když se pokoušel se svým týmem měřit dopad intenzity osvětlení na výkon dělníků. 

Protože získával data, která nedávala příliš smysl, začal zkoumat, co vše dalšího je ve hře. 

Ukázalo  se,  že  neformální  vztahy  ve  skupině  zásadním  způsobem  ovlivňuje  pracovní 

výkon, že si dělníci vytvořili svůj vlastní systém, který obcházel zamýšlený efekt vedení a 

upravoval  jim  pracovní  prostředí  tak,  aby  jim  samotným  vyhovovalo.  To  vedlo  k 

zpochybnění čistě racionálního, vědeckého stylu řízení.

„Mayo zasadil  svou celkovou koncepci  do širších  souvislostí  (Mayo 1933,  1945,  

1947  in  Keller  1996).  Kapitalistická  výroba  rozbila  tradiční  formy  lidských  skupin  v  

mnoha oblastech.  V oblasti  práce namísto nich vytvořila  chladný prostor jednostranné  

racionality  a  účelovosti.  Tím  byly  hluboce  narušeny  podmínky  přirozeného  vývoje  

integrované  osobnosti,  vzniklá  situace  ohrožuje  lidský  pocit  sebeúcty  a  smysluplnosti  

konání.  Vyvolává  pocity  osamělosti  a  vede  ke  ztrátě  schopnosti  kooperovat  s  druhými  

lidmi.  Přirozenou  ochranou  lidského  organismu  je  snaha  rozvíjet  původní  hodnoty  

pospolitosti a spolupráce i v nových podmínkách. Tuto snahu je třeba ze strany vedení  
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podporovat,  protože  vytváří  podmínky,  ve  kterých  je  zaměstnanec  ochoten  sledovat  

společné cíle. (Keller Str. 37).

Zde jednoznačně vidíme paralelu s Coveyho myšlenkami. 7 návyků je Coveyho snaha  

zmapovat cestu k růstu integrované osobnosti, zralého charakteru, jak to on sám nazývá. V  

tomto případě se Coveyho jazykem řečeno dělníci,  zdánlivě ochuzeni o možnost vlastní  

svobodné volby, zaměřili na svou proaktivitu. Využili své nezávislé vůle a představivosti,  

aby  si  vytvořili  svůj  vlastní  způsob  práce.  Ve  chvíli,  kdy  byli  řízení  čistě  seshora bez  

možnosti vedení ovlivnit,  zaměřili se na to, co stálo v jejich okruhu vlivu, na co mohli  

zapůsobit – tedy na své spolupracovníky. Přestože tento postup byl pro vedení organizace  

spíše ohrožující, jednalo se o proaktivní způsob, jak zacházet s omezující situací a jasná  

ukázka, že lidé skutečně nejsou pouze roboti využitelní na práci. Na druhou stranu tato  

situace vycházela z nízké vzájemné důvěry a doopravdy nejspíše neuspokojovala ani jednu  

ze zúčastněných stran. Další návyky jsou v tomto případě využívány pouze v omezené míře,  

protože  vytvořené  pracovní  prostředí  neumožňuje  jejich  realizaci.  Je  hezké  mít  vlastní  

pracovní vizi, ale když vedení nezajímá, je to spíše frustrující a rozhodně nelze efektivně  

takový cíl realizovat.

Nové teorie lidské motivace pokračovaly v kritice vědeckého řízení. Psycholog E. H. 

Schein vytvořil klasifikaci této kritiky, která se dodnes používá ve velké části manažerské 

literatury, co se týče vývoje teorie řízení. (Keller 1996 str. 40).

„Scheinova typologie

a) racionálně ekonomický člověk (F. W. Taylor)

Hlavním, u některých lidí dokonce jediným, motivem jednání je maximalizace zisku v  

počitatelné, tedy finanční podobě. Lidé se dělí na kalkulující masu a šířeji motivovanou  

morální elitu, která v zájmu všech tuto masu řídí.

b) sociální člověk (E. Mayo)

Lidé jsou motivováni zejména potřebou uspokojivého kontaktu s druhými. Hledají  
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svou  identitu  ve  vztazích  vůči  druhým.  K  těmto  sociálním  potřebám  musí  manažer  

přihlédnout, nemá-li být neúspěšný. Mění se tím jeho role od kontrolora a dohlížitele k  

rádci a opoře.

c) Sebeaktualizující se člověk (Likert, Argyris aj.)

Primárním motivačním faktorem nejsou potřeby sociálních kontaktů, nýbrž potřeby  

vlastního  sebenaplnění.  Člověk  hledá  zodpovědnost  a  hrdost  na  svou  práci.  Preferuje  

autonomii.

d) Komplexní člověk

Člověk je tvor velmi komplikovaný, takže manažer musí být především vnímavý, aby byl  

schopen diagnostikovat různé motivy a okolnosti, jimiž se ten který člověk právě řídí. Tyto  

motivy mohou variovat podle typu úkolů, typu skupiny a celkového organizačního klimatu“ 

(Keller 1996 str. 42-–43)

Zastavme  se  na  chvíli  u  konceptu  sebeaktualizujícího  se  člověka,  protože  zde 

nalézáme určité podobnosti se 7 návyky. Podobně jako u 7 návyků je známá Maslowova 

teorie hierarchie potřeb snahou zmapovat určité fáze vývoje člověka, v tomto případě skrze 

naplňování klíčových potřeb. S tím že, opět jako u 7 návyků, je třeba nejdříve realizovat 

nižší stupně, než je možné se přesunout ke stupňům vyšším.

Obrázek číslo 6: Maslowova pyramida potřeb
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Když učiníme srovnání  pyramidy se 7 návyky, vychází nám, že první  tři  návyky 

vedoucí k nezávislosti představují získání bezpečí a jistoty. Covey opakovaně zmiňuje, že 

až se získáním sebejistoty a pocitu bezpečí díky prvním třem návykům je člověk schopen 

otevřít  se  druhým  ve  vztazích  vzájemnosti  –  cílem  pak  není  jistota,  ale  vzájemnost, 

spolupatřičnost. Pátý návyk snad celkem přesně odráží i potřebu uznání a úcty – skutečně a 

s  upřímným  zájmem  naslouchat  druhému  je  hlubokým  výrazem  úcty  a  respektu  k 

druhému, "vkladu na citové konto".

Potřeba aktualizace je potom v podstatě plným naplněním potenciálu člověka, kdy se 

jedinec cítí sám sebou, v bezpečí, bez úzkosti, přijímaný, milovaný a milující, živý a žijící 

naplněný život (McLeod 2018). 4

Covey o tomto takřka  mystickém stavu přímo nemluví  –  ale  naznačuje  podobné 

možnosti u synergie, kterou považuje za naplnění potenciálu vzájemné spolupráce, která se 

dotýká tvořivého zdroje v nás. Jak Covey zmiňuje,  synergie se povede pouze někdy, u 

vhodně zralých skupin a  často  jako spontánní  proces.  Dle Maslowa je  sebeaktualizace 

vzácná, určitě ji dosáhne méně než 1 procento dospělé populace. (Maslow 1968) To by 

odpovídalo dojmu Coveyho, že synergie je neobvyklým a křehkým jevem, které vzniká ve 

skupinách  s  vysokou  úrovní  zralosti.  Jestli  se  skutečně  jedná  o  přímou  paralelu  obou 

konceptů, nebo pouze dva příbuzné či doprovodné jevy je otázkou. Jejich podobnost by 

podporoval fakt, že v obou konceptech se jedná o posun od naplnění základních potřeb 

osobní nezávislosti k potřebám vyšším, vzájemným vztahům.

Chris  Argyris  je  zástupcem  konceptu  pohledu  na  zaměstnance  jako  na 

sebeaktualizujícího se člověka. Ve své práci (1975 Argyris in: Keller 1996) předpokládá 

rozpor  mezi  ekonomickými zájmy organizace  a  osobními  cíli  pracovníků,  kteří  hledají 

realizaci  svých  schopností.  Vytvořil  analýzu,  ve  které  mluví  o  polaritách  dospělost  – 

nedospělost, která je opět nápadně podobná 7 návykům.

4    Lze dodat, že je zde zcela nápadná paralela mezi vnějšími projevy sebeaktualizace a vnějšími 
projevy stavu, který se ve východních duchovních naukách označuje jako probuzení, osvícení, satori, 
samadhi atd. Přestože nevíme jistě, zda-li se jedná o stejný stav, je zajímavé, že to co je v obou případech 
považováno za vrchol lidského potenciálu, má podobné vnější projevy.
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Nedospělost Dospělost

pasivita aktivita

závislost relativní nezávislost

malá možnost volby větší možnost volby

povrchní zájmy hlubší zájmy

krátkodobá perspektiva dlouhodobá perspektiva

podřízená pozice rovná či vyšší pozice

nedostatek vědomí o sobě kontrola sebe sama

Podobnost se 7 návyky je zde očividná, například krátkodobá versus dlouhodobá  

perspektiva je přímou paralelou návyku 2 – začínejte s myšlenkou na konec. Argyrisova  

analýza  je  nicméně  zaměřena  především  na  cestu  ke  Coveyho  osobní  nezávislosti.  To  

vychází i z faktu, že analyzuje dopady zacházení se zaměstnanci jako s nezralými lidmi.  

Pokud  jsou  tyto  potřeby  nicméně  ošetřeny,  dle  Argyrise  se  začne  objevovat  ochota  

zaměstnanců  kooperovat  spíše  než  se  bránit  či  bojovat,  objevuje  se  tedy  vzájemnost,  

podobně jako v Coveyho pojetí.

3.3 Studium organizací

Nyní přesuneme svou pozornost od prvních dvou fází vývoje teorie organizace k 

tomu,  jak  vzniká.  Grey  popisuje  problém  typický  pro  studium  organizací,  tedy  že 

organizace  jsou  sociálním  prostředím.  To  znamená,  že  se  v  něm  pohybuje  celá  řada 

jedinců, se svými individuálními odlišnostmi, zájmy, hodnotami a se svou schopností se 

rozhodovat.  Pozitivistický  přístup  ke  studiu  organizací  se  snaží  popsat,  jak  organizace 

fungují  dle  zjištěných  faktů.  Panuje  zde  představa,  že  když  zjistíme  dostatek  faktů  o 

organizacích,  zjistíme jak  přesně fungují  a  budeme je  moci  snadno řídit  dle  logických 

závěrů. (Grey 2012)

Dle Greye toto ovšem naráží na komplexnost velkých sociálních skupin. Je zde jasná 

paralela  se  sociologickým výzkumem (např.  Disman 2002).  V sociologickém výzkumu 

problémem je, že pokus popsat komplexně a v jejich celém úhrnu sociální skupiny naráží 

na nutnost sebrat obrovské množství dat, které je takřka nevyčerpatelné. Tak se můžeme 

ptát, jakým autem lidé v konkrétní skupině jezdí, jak často se koukají na televizi, jakým 
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hodnotám věří, jaké jídlo si obvykle dopřávají, jaký mají plat, jestli jsou věřící atd., to vše 

přitom bude stále pouze zlomek toho, na co bychom se vše mohli ptát. A potom se můžeme 

ptát, jak spolu vzájemně tyto údaje souvisí? Je tato souvislost vždy příčinná nebo náhodná? 

Takto  obrovské  množství  dat  je  zkrátka  běžnými  sociologickými  metodami  prakticky 

nepostihnutelné. Každý výzkum sociální skupiny tak naráží na problém nutné redukce dat 

na několik klíčových parametrů, z nichž se snaží činit závěry.

Nemáme tedy jasný a komplexní obraz situace, vždy se jedná pouze o určité části 

obrazu,  které  nám  ze  studia  organizací  vyplývají.  Dle  Greye  jsou  tato  data  následně 

určitým způsobem interpretována – a tato interpretace je pouze interpretací,  jedná se o 

určitý konstrukt na základě přesvědčení. Nejedná se tedy o realitu samu.

Výzva,  se  kterou  se  zde  student  organizací  (a  tedy  často  manažer  či  budoucí 

manažer) potkává,

je fakt, že tato skutečnost v literatuře o studiu organizací často není reflektována. 

Tedy zjištěné skutečnosti se často považuji za nový, definitivní průlom, který již nadobro 

změní porozumění organizacím a umožní vysokou efektivitu, ošetření rizik atd. Toto je 

navíc  často  podpořeno  ukázkami  úspěšných  manažerů  a  leaderů,  kteří  mají  s  novým 

přístupem úspěch. Tak literatura vysílá jako jednu ze svých zpráv – chceš-li být v dnešní 

době úspěšný, chovej se dle nové doktríny.

Tento nový pohled se pak adoruje a uznává jako v podstatě absolutní, všezahrnující a 

především samozřejmý. Nejedná se tedy potom pro své propagátory a příznivce o určitý 

konstrukt přesvědčení o tom, jak se věci mají. Je to popis přírodní nutnosti – popis toho, 

jak věci jsou a jinak být nemohou. Toto Grey umně konfrontuje s faktem, že od počátku 

moderního studia organizací již proběhly minimálně 4 velké změny paradigmatu tohoto 

oboru – a každý z těchto paradigmat byl ve své době nahlížený jako právě ten správný, 

výjimečný, absolutní.

Zabrousíme-li  do  antropologie,  nacházíme  zde  zajímavé  paralely  například  s  

uctíváním  přírodních  těles,  jako  například  slunce  a  hvězd.  Tyto  objekty,  protože  byly  

považovány  za  zcela  stálé,  neměnné  a  zároveň  životodárné,  fungovaly  jako  objekt,  ke  

kterému se lze vztáhnout jako k jistotě. Lidé se rodí, lidé umírají, život jde dál, ale slunce  

stále vychází a dává nám své světlo a teplo. Jedná se tedy o jistotu v nejistém světě (Sokol  

2003) Díky moderní astronomii,  meteorologii,  klimatologii  a podobně považujeme nyní  
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svět  kolem  nás  za  známý,  zvládnutelný.5 Uctívání  přírody  se  tedy  postupně  vytratilo.  

Naopak  trh  v  novém,  globálním  měřítku  se  stává  novou  oblastí  nejistoty,  kde  panují  

"přírodní síly", které nejsme s to zcela popsat a postihnout. Čelem k takovéto nejistotě se  

nabízí, že lidé hledají nové modly, pevné body uprostřed nejistého vesmíru. Stávají se jimi  

tak zaručené recepty na úspěch, zářné příklady úspěšných vůdců a podobně. Jak bývá  

typické pro takovýto druh víry, protože má sloužit jako zdroj jistoty, jakékoli zpochybnění je  

pro "pravé věřící" vnímáno jako ohrožení jejich jistot a tím i tak jich samých. To má ovšem  

své negativní důsledky, které Grey dále rozvíjí.

Pro Greye se fakt,  že se jedná o pouhou interpretaci, jeví jako klíčový. Pokud je 

teorie  organizací  konstruktem, znamená to,  že je  možné vést  o  ni  debatu a  hledat,  jak 

konkrétně  má  naše  představa  vypadat.  Organizace  byly  již  od  počátku  viděny  vždy 

průzorem efektivity – nakolik jsou efektivní, funkční.

Lze argumentovat, že podobně jako Grey varuje před tím, že při studiu organizace  

vidíme pouze část obrazu, i Coveyho 7 návyků je snahou o nalezení absolutních, trvalých  

odpovědí na otázky stojící před lidmi snažícími se o efektivní jednání. Greyova poznámka,  

že se jedná vždy pouze o určitou část obrazu, je na místě i pro Coveyho pokus nalézt trvalé  

a  neměnné  principy.  Coveyho  přesvědčení,  že  7  návyků  jsou  “pevné  majáky  v  moři  

nejistoty“,  nepodléhající  změnám  a  absolutní  je  třeba  z  tohoto  hlediska  podrobit  

patřičnému zkoumání. Lze položit otázku, pokud jsou tyto návyky pevnými body, dokážeme  

v moři různých možných prožitků vždy být s nimi v kontaktu a aplikovat je na probíhající  

situaci?

Instrumentální versus substantivní racionalita

e zde tedy klíčová otázka: efektivní pro koho? Organizace, která klade důraz na zisk 

nadevše a generuje značné zisky, může oprávněně z hlediska vlastníků být považována za 

efektivní.  Výsledky se budou krásně vyjímat ve výroční zprávě organizace.  Ale je tato 

organizace efektivní  pro zaměstnance,  který pracuje neúměrně dlouhé hodiny za  nízký 

plat? Je třeba poznamenat, že toto není jenom hraní si se slovy. V rámci globalizovaného 

světa  je  toto  naprosto  běžně  žitá  realita,  především v  rámci  tzv.  out-sourcingu  zdrojů 

západními korporacemi jako Apple či Intel do Číny, Indie a podobně. Grey toto zaměření 

na  neměnný  cíl  co  největší  efektivity  pro  organizaci  samotnou  nazývá  instrumentální 

racionalita. Otázkou je jak dosáhnout stanoveného cíle. Oproti tomu navrhuje racionalitu 

5   Ponechme nyní stranou, že i tato jistota je pravděpodobně iluzorní, jak ukazují 
například zprávy o změně klimatu.
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substantivní,  která  je  vyjádřená  otázkou  proč?  Jaký  je  skutečně  smysl  a  cíl  našeho 

podnikání a co to komu přinese? Je to tedy změna zaměření,  ze snahy o efektivitu na 

smysl, politiku, hodnoty a etiku podnikání.

„Etikou nemíním nic výrazně filosofického, pouze posuzování o tom, co je dobré a  

špatné.  Politikou  nemíním  politiku  provozovanou  politiky  a  vládou,  tedy  ne  pouze  

takovouto politiku. Myslím tím širší význam politiky, který zahrnuje mnoho cest, kterými je  

moc rozdělována a uplatňována, a neustálé debaty na obecné rovině o tom, co dělat a jak  

to dělat. Má zkušenost se studenty managementu je, že často (i když rozhodně ne vždy)  

nenávidí takovéto řeči. Nechtějí si myslet,  že řízení organizací je o etice a politice, ale  

raději chtějí, aby bylo o technikách, možná dokonce vědě, a jakékoli odbočení považují za  

irelevantní ztrátu času… pokud je tolik lidského života organizováno, jak by organizování  

mohlo být o čemkoli jiném než o etice a politice? Jak by organizace mohly být v jakémsi  

cizím světě, odděleném od všeho ostatního?“ (Grey 133–134)

Konvenční organizační teorie tak slouží jako určitý soubor konkrétních odpovědí na 

etická a politická dilemata, takže se vlastně studentům zdá, že tato dilemata neexistují. Tyto 

odpovědi  jsou  založeny  na  soustředění  se  na  efektivitu  z  hlediska  lidí  u  moci  a  na 

organizaci a management jako techniku. V extrémní formě se jedná o klasické rčení “moc 

dává právo“.

Zde si můžeme připomenout, že Covey považuje svědomí za jednu ze čtyř základních  

lidských vlastností, které jsou základem skutečně efektivního jednání. Psycholog Vladimír  

Smékal na počátku knihy komentuje, „Na všech knihách Stephena R. Coveyho považuji za 

nesmírně  podnětné,  že  nevtíravým,  avšak  naléhavým  způsobem  zdůrazňují  morální 

dimenzi  života  lidí  a  práce  s  nimi.  Kniha  tuto  skutečnost  výstižně  vyjadřuje  mottem 

„návrat etiky charakteru“. (Covey 2016)

A na druhé straně je také faktem, že Covey o etice mluví především v osobní rovině.  

Sociální kritiku v jeho knize najdeme pouze v omezené míře, obvykle se jedná o jednotlivé  

obrazy zkušenosti s konkrétním člověkem či situací, bez snahy o vytvoření širšího obrazu.  

Implicitní myšlenka knihy se v tomto ohledu zdá být, že stačí na osobní rovině přijmout 7  

návyků a „vše se srovná samo“, což je jistě závěr zpochybnitelný. Na druhé straně, Covey  

se v knize do role sociálního kritika nijak zásadně nestaví. Svoji pozornost zaměřuje na  

jednotlivce a na zodpovědnost za osobní přístup každého z nás.

Sociální odpovědnost
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Extrémní formy snahy o efektivitu a zanedbání etické roviny vedly i v minulosti k 

hrůzným výsledkům.  Byly  to  právě  techniky  organizace  a  dosahování  efektivity,  které 

umožnily nacistický Holocaust a totalitární ovládání populace. Nicméně i dnes se setkáme 

s extrémy, jako je injekční aplikace amfetaminů pracovníkům továrny v Hondurasu během 

snahy stihnout velkou zakázku (Klein 2000:216 in Grey). Toto bohužel nejsou anomálie – 

s podobným přístupem se setkáváme po celém světě v různých obdobách, a to nejen v 

rozvíjejících se zemích, ale například i v americké Kalifornii.

Jeden z nejznámějších případů je čínská továrna Foxconn, která slouží jako hlavní  

výrobní místo pro výrobky Apple, především iPhone. I přes opakované předchozí skandály  

jsou popisy pracovních podmínek tristní. Ve Foxconnu pracuje 450 000 lidí, je tedy těžké  

udělat  zobecnění  z  jednotlivých  reportáží.  Přesto  velmi  výmluvné  je,  že  na  veškerých  

fotografiích, které Brian Merchant pořídil, nenašel jediného člověka, který by se usmíval  

(Merchant 2017)

V konečném  důsledku  Grey  argumentuje,  že  není  možné  studovat  organizace  a 

zároveň ignorovat svět, který je na základě těchto organizací vytvořen. To naopak považuje 

za centrální téma jakéhokoliv studia organizací.

Zde  je  na  místě  zvážit  fakt,  že  Covey  příklady  využití  návyků  ilustruje  z  jedné  

poloviny  na komunikaci  se  svou rodinou,  z  druhé poloviny spíše na osobní  události  a  

setkání v obchodní, politické a manažerské oblasti. Jinými slovy, Covey není ve své knize  

zaměřen na organizace, ale spíše na jednotlivce a případně to jak rozvoj jednotlivce může  

podpořit jeho organizaci. Přestože o organizacích mluví, v knize se nikde neobjevuje snaha  

analyzovat jejich fungování. Cílem je neustále jednotlivec.

Zbavení se samozřejmosti

Kromě naší sociální odpovědnosti je třeba se ptát, co uvedený pohled znamená pro 

teorii organizací a managementu. Zde Grey komentuje, že konvenční přístup dává velmi 

neadekvátní odpověď – tváří se totiž, že tyto otázky a problémy neexistují. „Jinými slovy, 

závěry ohledně moci, její distribuce a použití jsou prezentovány jako samozřejmé, sebe-

evidentní, takže je následně management pouze o technice“. Je to tedy opět kladení otázky 

“jak“ a opominutí otázky “proč, k čemu“ (tamtéž, str. 136).

Autor nazývá centrální ideu za tímto uvažováním “de-naturalizace“ – tedy odhalení a 
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vysvětlení faktu, že věci, které se na první pohled zdají být přirozené a nutné – zkrátka to,  

jak se věci mají, vůbec ve skutečnosti přirozené, jasné a neměnné nejsou. A právě protože 

jsou za takto přirozené a jasné považovány, je potřeba o nich přemýšlet.

Za  jednu  z  takovýchto  “naturalizací“  lze  považovat  fakt,  že  organizace  musí 

znamenat hierarchické uspořádání a rozdělení práce mezi manažery a pracovníky. Takže se 

velice specifická forma organizace stává synonymem pro organizace jako takové, jako by 

to byla jediná možná a přirozená forma organizace. Grey nicméně management rozhodně 

nepovažuje  za  přirozenou  či  nevyhnutelnou  součást  organizací.  Mnoho  takovýchto 

předpokladů  pak  formuje  konvenční  teorii  organizací  –  a  právě  z  těchto  předpokladů 

vznikají etické a politické problémy, které Grey argumentuje, že mají být ústředním bodem 

studia organizací.

Zde můžeme vnímat určitou výhodu Coveyho návyků – nejsou vázány na konkrétní  

organizační teorii. Ve skutečnosti polovina příkladů aplikace návyků je sice z obchodního  

a politického prostředí, druhá polovina je ale z prostředí rodinného. Z celé knihy je znát  

snaha o udržení návyků co nejvíce univerzálních a obecně použitelných. Jako takové by  

snad mohly být vhodné i při hledání nových forem organizace, o kterých uvažuje Grey.

Efektivita – překážky

Dle  Greye  organizační  teorie  nesplňuje  očekávání  v  ni  vložené,  tedy  že  když 

použijeme určité techniky, tyto techniky povedou k předem předvídatelným výsledkům a 

pouze k těmto výsledkům. Protože se,  jak bylo zmíněno, pohybujeme v rámci sociální 

reality, toto nelze zaručit. A v takovém případě nemůžeme ani zaručit, že výsledky naší 

intervence, se kterými jsme nepočítali, nakonec nebudou z hlediska efektivity horší než 

pozitivní výsledky intervence.

Jsme tímto zpátky u 7 návyků skutečně efektivních lidí a jejich postulátu – existuje  

skutečně principiální, trvalý a neměnný způsob, jak nejlépe dosahovat efektivity osobního,  

potažmo i vzájemného jednání?
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4. Kritická reflexe 7 návyků skutečně efektivních 

lidí

Tato kapitola je zaměřena na prezentaci kritiky díla v rámci akademického prostředí. 

Poté následuje komentář a stručná polemika s částí této kritiky. Zatímco různých krátkých 

polemik s Coveyho dílem, především z obchodního světa, nalezneme na internetu mnoho, 

v rámci akademického prostředí nalézáme této kritiky minimum. Snad je to dáno tím, že 

Coveyho dílo není bráno jako akademické a odborné, i přes Coveyho akademické úspěchy 

– a není tedy bráno jako vhodné k odborné debatě. To na druhé straně nevysvětluje, proč 

by se tímto dílem nemohli kriticky zabývat studenti souvisejících škol, například v rámci 

manažerských vysokých škol nebo programu MBA.

Jako zdroje kritiky lze zmínit kritiku z roku 2011 (McCabe 2011), nicméně tato práce 

nevykazuje dle mého úsudku skutečné porozumění Coveyho dílu a spíše reflektuje pokus 

zkoumané organizace “manipulativně konvertovat“ své zaměstnance, aby začali uvažovat 

dle Coveyho principů. Z práce není jasné, proč je toto zneužití Coveyho díla dáváno za 

odpovědnost i autorovi – naopak lze argumentovat, že Coveyho principy v dané situaci 

výborně zafungovaly tak jak měly, tj.  uvažování o vlastní proaktivitě podnítilo vzpouru 

zaměstnanců vůči tlaku vedení.

Další  práce  jako  (Bradley  1999)  a  (Carlone  2006)  jsou  podnětné,  nicméně  jsou 

zaměřeny spíše na lektorskou činnost Coveyho po vydání knihy, jazyk který v této činnosti 

používá a tzv. effectiveness movement, která okolo něj vznikla. To přesahuje zaměření této 

knihy  na  původní  knihu  7  návyků,  která  vyšla  ještě  předtím,  než  se  z  Coveyho  stal 

uznávaný autor.

Dle  mého  názoru  se  tento  jediný  dostupný  článek  zaměřuje  na  kritickou  reflexi 

samotné Coveyho knihy a zároveň má dostatečnou hloubku a teoretickou pestrost vhodnou 

pro účely této diplomové práce:
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4.1  Kdo  je  Stephen  Covey,  a  co  se  můžeme  naučit  z 

kritické analýzy jeho díla?

Tento  článek je  z  roku 1995 (Fenwick,  Parsons  1995),  je  tedy napsaný 6 let  po 

prvním vydání Coveyho knihy. Tato reflexe vychází z křesťanské perspektivy obou autorů 

za využití metody sebereflektivní analýzy.

Autoři sami přiznávají, že nejdříve byli ke knize značně skeptičtí. Na knihu narazili v 

kostele v Edmontonu v Kanadě, kde se účastnili mužské skupiny zaměřené na společnou 

debatu a studium. Již to jim přišlo zvláštní, vzhledem k tomu, že kniha není explicitně 

nábožensky zaměřená a autor je navíc Mormon. Mormoni dle autorů jsou v evangelických 

kostelech, které navštěvovali, podobně zavrhováni jako byli Samaritáni za času Ježíše.

Autoři byli motivováni ke kritické reflexi rozšířením knihy mezi širokou veřejnost. 

Rada veřejné městské školy v Edmontonu zakoupila knihu pro své úředníky a zahájila 

kurzy principů v knize uvedených pro zaměstnance. V obchodním světě měla kniha také 

velký dopad – polovina z 19 000 zaměstnanců firmy Conoco byla k roku 1994 vyškolená v 

Coveyho programu. Ředitel pro rozvoj zaměstnanců firmy odhadl, že firma ušetřila zhruba 

12  milionů  dolarů  díky  zlepšení  v  rozhodovacích  procesech.  Firma  Saturn,  dceřiná 

společnost General Motors,  vycvičila 8400 zaměstnanců. Další  organizace pak zapojily 

Coveyho do svých vzdělávacích programů, například Procter and Gamble, Blue Cross & 

Blue Shield, Federal Express, Shell Oil.

Kniha se jeví jako součást žánru, další v záplavě knih “duchovního vedení, které 

představuje léčení a řešení různých životních problémů.“, nebo také „self-help“ knihy, tedy 

osobního rozvoje.  Tyto  knihy směřují  především k utvoření  vnitřního  smyslu a  řádu z 

okolního  nesrozumitelného  světa.  Obsahují  potřebu  vstupovat  do  hlubších  vztahů  s 

druhými  lidmi  a  milovat.  Vycházejí  z  předpokladu,  že  každý  člověk  má  alespoň 

podvědomou touhu poznat boha sama v sobě. A věří, že všichni lidé hledají odpovědi na 

otázky a snaží  se  odstranit  životní  nejasnost  a  dvojznačnost.  V tomto směru je  Covey 

zajímavý, protože jeho knihy se autorům zdají být obzvláště užitečné.

Autoři sami přitom přiznávají, že ze začátku byli ke knize velice skeptičtí. 7 kroků k 
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vyřešení životních problémů jim znělo jako naivní vize nebo kalkulovaná snaha nalákat 

lidi, aby věřili v rychlá řešení. Šíření „coveyismu“ v organizacích jim spíše připomnělo 

různé  kulty  a  sekty.  Když  se  do  knihy  nicméně  ponořili  hlouběji,  sami  ke  svému 

překvapení  přiznali,  že  mnohé  principy  dávají  dobrý  smysl  a  jsou  dokonce  skutečně 

křesťansky založené. Původní záměr článku, rozcupovat na kousky narcistního obchodního 

guru, se začal jevit nesmyslný a nepříliš nápomocný druhým lidem. Autoři  nakonec ke 

svému šoku zjistili, že otázky, které z reflexe vycházejí, mohou uplatnit i na sebe jako na 

křesťany a díky reflexi jiného díla je toto také mnohem snazší.

Autoři tedy ke kritice přistoupili, protože:

1. Kategoricky tvrdí, že životy mohou být zlepšeny opřením se o určité principy

2. Dopad knihy se šíří jak v sekularizované, tak v nesekularizované společnosti

3. Kritická reflexe Coveyho díla může pomoci autorům lépe rozumět svým snahám 

žít jako křesťané v sekularizované společnosti

Autoři si nejdříve knihu přečetli. Potom si představili, jak by ji kriticky mohli číst 

druzí lidé pracující na univerzitě. Obecným cílem se tak stalo porozumět, jak křesťanské 

hodnoty budou kritizovány v sekulární společnosti na univerzitě. K tomu autoři vyzkoušeli 

pět různých pohledů a pět různých rolí kritiky.

„To,  co  jsme nalezli  skrze  toto  cvičení,  je  nečekaně paradoxní.  Vytvořili  jsme si  

skutečný, i když poněkud zdráhavý respekt ke Coveyho práci, a uznali jsme její potenciál,  

pokud se ji zabývají jedinci ze svých vlastních důvodů, aby informace využili nebo zahodili  

v souladu se svou duchovní  cestou,  v  rámci  kontextu  vlastního  kulturního porozumění 

světu. (Fenwicks, Parsons 1995 str. 11–12)

Zároveň  tato  reflexe  odhalila  očekávané  značné  množství  mezer  a  problematik 

Coveyho díla. Z toho vznikla různá možná obvinění díla, která autoři mohli aplikovat i na 

sebe  sama.  Coveyho  dílo  tedy  považují  za  vhodný  katalyzátor  této  sebereflexe  a 

sebekritiky.

Po krátkém shrnutí Coveyho principů článek představuje pět pohledů, ze kterých je 

kritický rozbor veden, ve značně zestručněné formě:
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Post-modernistická perspektiva

Feministická perspektiva

Perspektiva kritické pedagogiky

Nefunkcionalistická perspektiva

Perspektiva výlučné reprezentace

Následuje stručné shrnutí hlavních bodů kritiky těchto perspektiv:

Post-modernistická perspektiva

1.  Metanarativy  a  ucelené  systémy víry je  třeba  narušit  a  dekonstruovat,  protože 

jednota,  koherence a řád jsou iluze.  Post-moderna je skeptická k jakýmkoli jednotným, 

univerzálním a vševysvětlujícím naracím sloužícím k vysvětlení života.

2. Post-moderna vidí lidi a komunity ve světě jako unikátní a různorodé. Existuje 

mnoho způsobů poznání,  umění,  kultury a každá funguje v určitém lokálním prostředí. 

Jednotný systém přemýšlení tedy popírá toto lokální, specifické, unikátní v nás.

3.  Náš  jazyk  a  západní  tradice  preferuje  racionální  argumenty  a  vytváří  duality. 

Především je  problém,  že  rozděluje  na  „to“  a  „to  jiné“.  Tudíž:  když je  heterosexuální 

běloch středem kultury,  je  vše ostatní  jako to  „jiné“.  Post-moderna  tak  navrhuje  spíše 

přesun k obrazu a filmu jako k důležitějším formám dnešní komunikace.

4. Post-moderna nevnímá historii jako obraz určitého řádu, ale fragmenty a obrazy, 

které nemají jasné pořadí a místo. Pravda je tedy relativní ve vztahu k tomu, kdo o ní mluví 

v určitém čase.

5. Není jedno, unifikované já v centru našeho světa

Dle  post-moderny  mají  lidé  vícero  já,  která  se  mění  a  posouvají  dle  vnějších 

okolností. Náš pocit já je vytvářený jazykem. A protože jazyk je kontextuální, specifický 
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pro daný čas a místo, kde je používaný, tak nevytváří žádné trvalé, fixní já.

V tomto pohledu je tedy Covey protipólem post-moderny (a mohli bychom říci nejen 

Covey, ale většina světových náboženství, poznámka autora), protože nabízí pohled na svět 

jako  na  svět  objektivní,  neměnný  a  univerzálně  srozumitelný.  Nabízí  cestu  stojící  na 

neměnných a správných principech. Z hlediska post-moderny je i tento pohled “specifický 

a lokální“ a vychází z místních kulturních, jazykových a zkušenostních specifik. Potom se 

zdá být troufalé označovat takovéto principy za univerzální a nabízet je jako návod na 

dobrý život všem lidem, což Covey nepochybně dělá. Covey sice uznává, že druzí lidé 

mohou mít jiný pohled na nové principy nastavené společností, ale jeho odpověď je tyto 

lidi propustit, nedokáží-li se přizpůsobit. To není v souladu s principy lásky a důvěry v 

druhé, o kterých Covey mluví.

I samotný cíl nalézt v porozumění světa stabilitu a srozumitelnost by post-moderna 

kritizovala jako nevědomost ve světě, který je roztříštěný a odcizený. Považovala by tedy 

tento cíl za nereálný.

Feministická perspektiva

V tomto silně zjednodušeném pokusu autorů o kritiku z pohledu feminismu nejdříve 

představují hlavní tvrzení feminismu.

1.  feminismus  přisuzuje  jazyku  moc,  schopnost  “pojmenovat  svět“,  což  ve 

společnosti odjakživa patřilo mužům. Tím kontrolují jazyk a tím získávají a ponechávají si 

moc.

2. feministická pedagogika mluví o tom, že pro lidi je přirozené navzájem se od sebe 

učit a budovat svět na základě lokálních potřeb. Dle feminismu je tedy lepší, když spolu 

lidé žijí navzájem v harmonii.

3. ženy tíhnou k tomu brát na sebe odpovědnost za druhé lidi, zatímco muži berou 

zodpovědnost spíše za své činy.

4.  feminismus  tíhne  ke  snaze  společenské  systémy měnit,  spíše  než  je  přijmout, 

protože považuje systémy v nynější formě za omezující v možnostech úspěchu.

5. feminismus považuje za úspěch silné, dobře fungující vztahy, spíše než být první a 
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úspěšný ve své profesi.

6. feminismus považuje za potřebné, aby i subjektivní osobní zkušenosti žen byly 

považovány za legitimní zdroj poznání.

Z tohoto pohledu má Coveyho práce své nedostatky. Když Covey poradí muži s jeho 

problémy s manželkou, zaměřuje se na problematické chování tohoto muže a interpretuje 

dopad  tohoto  chování  na  jeho  ženu.  Covey  přitom  ale  neuvažuje  o  tom,  že  by  tato 

manželka mohla mít své subjektivní zkušenosti a že může přemýšlet o situaci úplně jinak, 

než Covey předpokládá. Covey a tento muž se shodnou na řešení problému manželky, aniž 

by se s ní bavili o jejich pocitech a zkušenostech.

Zde jsou autoři snad příliš přísní – jeden z důrazů Coveyho principů je empatické  

naslouchání. I když v tomto příběhu není explicitně zmíněno, je reálné předpokládat, že si  

jeho význam Covey dobře uvědomoval i v této situaci.

Dále,  zkušenosti  a  postřehy  Coveyho  ženy  prakticky  nejsou  v  knize  přítomny. 

Sandřiny postřehy a přínosy jsou pouze zmíněny jako podpůrné a druhotné ke Coveyho 

činům a zkušenostem.

Feminismus by kritizoval  i  způsob jakým Covey používá jazyk.  Tedy způsobem, 

který  vede  k  pocitu  vyloučení  určitých  skupin  druhých  lidí  –  exkluzi.  Kritizoval  by 

Coveyho předpoklad, že všichni lidé jsou svobodní. V mnoha směrech je Coveyho přístup 

podobný americkému snu a jeho ideálu, že "všichni lidé mohou být úspěšní" a cílem je 

„dostat se až na vrchol“. Feminismus by označil za naivní Coveyho názor, že všichni lidé 

jsou stejně svobodní a naopak by tvrdil, že v severoamerické společnosti jsou si někteří 

lidé navzájem rovnější. Feminismus by také řekl, že tato faleš pomáhá zvnitřnit v lidech 

utlačenost.  V Coveyho  myšlení  systém není  problém,  nemluví  o  možnosti  změny  ani 

potřebě změny. Místo toho mluví o osobní odpovědnosti a rozšíření osobního vlivu. Rasa, 

třída, pohlaví a podobně nejsou z hlediska Coveyho důležitými faktory.

Covey také klade důraz na individualismus.  Píše o tom, že vzájemnost je  možná 

pouze pro nezávislé lidi. Možnost, že by závislost měla svoje místo ve vztahu, a že i skrze 

komunitu  se  můžeme stát  silnými,  není  ani  zvážena.  I  silné  zdůraznění  „zaměření  na 

konečný cíl“ může omezit flexibilitu a otevřenost.

92



Kritická pedagogika

Cílem  kritické  pedagogiky  je  reflektovat  momentální  stav  předávání  znalostí  na 

školách a zkoumat nové možnosti. Covey se staví do role pedagoga a čtenáře oslovuje jako 

studenty, zaslouží si tedy i pohled tohoto hlediska.

Autoři  zvolili  Petera  McClarena  jako  zástupce  této  perspektivy.  McClaren  vidí 

vzdělávání jako produkt společnosti,  který je usazen ve společenské nerovnováze moci. 

Jinými  slovy,  vzdělávání  přispívá  k  útlaku  společnosti  v  tom ohledu,  že  pokud  určité 

perspektivy nejsou na školách předány, žáci nemají možnost reagovat na útlak, který sami 

nedokáží rozpoznat. Tedy lidé u moci vytvářejí vykonstruovaný svět pro ty, kteří tuto moc 

nemají.  Lidé se tak mohou považovat za svobodné i v situaci,  kde jsou ve skutečnosti 

zotročováni. Otázka na Coveyho by zde byla, podporuje Covey společenskou změnu, nebo 

podporuje společenský status quo?

Covey navrhuje svůj systém jako cestu ke společenské změně skrze proměnu osobní. 

Rozšířením svého okruhu vlivu postupně jsme schopni ovlivnit i to, co jsme v minulosti  

ovlivnit  nedokázali.  Jeho kniha  tedy  podporuje  osobní  sílu  (empowerement).  Nicméně 

Covey se nijak nezabývá ideologiemi, ze kterých vycházejí společenské struktury a které 

nás nutí se jim přizpůsobit. Vlastně by se dalo říct, že Covey naopak podporuje stávající 

systém,  tím že  dává  návod k  tomu jak  se  lépe  přizpůsobit  požadavkům obchodního a 

průmyslového  světa.  Sám  prezentuje  svůj  systém  jako  dominantní,  nekritizovanou 

ideologii.

Covey klade důraz na osobní svobodu a svobodnou volbu. Vnější omezení považuje 

za výsledek našeho vlastního rozhodnutí. Otázkou je, skutečně se může jedinec svobodně 

rozhodnout být svobodný od vnějších i vnitřních struktur, které formují jeho přesvědčení a 

chování?

Z  hlediska  kritické  pedagogiky  tedy  Covey  nabízí  zjednodušený  systém,  který 

zakrývá  skutečnou  komplexitu  problému.  Nereflektuje  politiku  a  struktury,  které  brání 

svobodě. Místo toho se těmto tématům vyhýbá a vychází z pohledu, kde tyto síly není 

třeba brát v úvahu, z nepolitického světa. Navrhuje demokratický, otevřený dialog, který 

má  být  transparentní.  To  přitom  ignoruje  realitu  dialogu  odehrávajícího  se  v  rámci 
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mocenských struktur.

Nefunkcionalistická perspektiva

Při  využití  hermeneutické  analýzy  vidíme,  že  Covey  konstruuje  svět  problémů, 

problémů,  které  mohou  být  vyřešeny.  Nejdříve  jsou  stanoveny  principy,  pak  jsou 

aplikovány k vyřešení těchto obtíží.

Nefunkcionalismus se snaží pouze porozumět, jak lidé přiřazují ke svým událostem 

významy  a  jak  tyto  významy  spoluvytváří  v  interakci  s  druhými.  Nesnaží  se  řešit 

problémy, pouze jim hlouběji porozumět.

Z této perspektivy lze vznést tyto body:

1. Covey buduje mentalitu řešení problémů

Covey vidí lidský život jako sérii problémů k vyřešení. K tomu lze namítnout zaprvé, 

že tento postoj se často snaží o jakýsi finální bod, kde problémy ustanou a člověk konečně 

může odpočívat. Skutečnost je stabilní a v pořádku a problémy jsou viděny jako narušení 

tohoto pořádku.

Problémy lze ale také vidět jako příležitosti k růstu a učení. Když je takto vidíme, 

můžeme je vnímat jako od přirozeně nejednoznačné a komplikované. Covey se zaměřuje 

na řešení problémů, čímž naznačuje, že na vše musí být řešení a že je problémy dobré 

zvládnout, vymazat, odstranit.

Za  druhé,  nazvat  něco  problémem  je  nutně  komplexní  záležitost.  Foucault 

upozorňuje na mocenský aspekt tohoto postupu. Když něco označíme jako normální a něco 

jako  vybočující,  dá  se  to  dobře  zneužít.  Příkladem  jsou  konzultanti,  kteří  nejdříve 

pojmenují  problém a  pak pro něj  samozřejmě nabídnou řešení  za mzdu.  V extrémním 

případě lze například označit západ slunce za problém, pokud bychom rádi viděli východ. 

Zde tedy nalézáme otázky jako jak se z tohoto “problému“ vlastně stal problém? Co mu 

umožnilo  se  problémem stát?  V jaké  síti  vztahů,  předpokladů  a  sil  se  tento  problém 

objevil? Proč právě tento problém je považovaný za pozornosti hodný a jiné nejsou?

2. Covey podporuje přístup diagnóza – předpis

Když je život viděn jako řada problémů k vyřešení, tak se z života stává neustálé 
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hledání a řešení problémů, které nás obtěžují,  a jejich vyřešení. Tajemství života se tak 

redukují na definici problému – plánování řešení – implementaci.

Tento přístup typický pro “technicko-vědecký diskurz“ potlačuje otázky a nakonec i 

hledání smyslu. Je svůdný ve svém příslibu kontroly a konečnosti,  po kterém toužíme. 

David  Jardine  (Jardine  1994,  cit.  podle  Fenwick,  Parsons  1995)  to  nazývá  “neustálou 

lidskou touhou udělat ze světa neškodné místo“. Je to tedy snaha o předvídání a kontrolu 

tradiční funkcionalistické perspektivy, ke které se Covey zřejmě hlásí. Mnohé obory přitom 

poukazují na nejasnou a zamotanou cestu, kterou docházíme k vlastnímu významu určité 

situace.  Pokoušet  se  ji  vyřešit  tak  může být  jen  jeden z  mnoha možných přístupů dle 

daného člověka.

3. Covey podporuje víru v možnou nepřítomnost utrpení

Covey příliš  neuznává existenci  nejasnosti,  utrpení  a  těžkostí.  Jardine (tamtéž)  je 

přesvědčen, že obtížnost  je esenciální bolest  tajemství  života a jeho nejasnosti  je  třeba 

nejenom přijmout, ale uznat jako zdroj naší generativity. Covey uznává pozitivní energii, 

ale další energie považuje spíše za nesprávné. Nemluví o bolesti, zármutku, utrpení. Přitom 

jsou v tomto světě lidé, kteří trpí, aniž by si toto utrpení sami přivodili.

4. Covey je zaměřen na model produktivity, který hlásá že účel světí prostředky

Pro Coveyho je  výkon a  produktivita  stěžejní.  Jeho model  produkční  schopnost/ 

produkce naznačuje, že meditace, ticho, vnitřní práce a další pasivní způsoby života nejsou 

tak podstatné. Dělání oproti bytí je zdůrazněno. Klade důraz na výrazné úspěchy, které 

dělají velký dojem. Ale co vlastnosti jako je trpělivost, tolerance, služba?

Perspektiva výlučné reprezentace

Lze  také  kriticky  vyhodnotit,  že  Coveyho  systém a  s  ním  spojené  příběhy  jsou 

vysoce  výběrové  a  zahrnují  poměrně  malou  část  lidské  rozmanitosti.  Postoj  výlučné 

reprezentace  kriticky  reflektuje  snahu  určitých  skupin  hlavního  společenského  proudu 

zobrazovat život pouze v dimenzích odpovídajících těmto postojům. Příkladem mohou být 

filmy, kde jsou hrdinové vždy běloši, rodiny jsou vždy jádrového typu skládajícího se z 
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muže, ženy a jednoho až dvou dětí atd.

Snahou tohoto postoje je snaha o odstranění těchto praktik, které zobrazují realitu v 

takto  omezeném rozsahu  a  místo  toho  ukázat  bohatost  a  rozmanitost  možných  cest  z 

hlediska specifických, lokálních podmínek.

Z hlediska rasy Coveyho příběhy o správném životě obsahují v podstatě pouze euro-

americké jedince. Není zde žádná snaha o zahrnutí dalších ras, i když někteří vynikající 

jedinci jako Gándhí nebo Sadat jsou oceněni. Nejsou zmíněné jiné země mimo USA.

Covey  také  používá  nepodložené  zobecněné  výroky.  Například  „Většina  rodin 

funguje skrze krize… skrze snahu o okamžité uspokojení – nikoli skrze kvalitní principy“. 

Senioři  jsou  zobrazeni  pouze  v  roli  prarodiče  či  skrze  stereotypy.  Postižení  nejsou 

zobrazeni, kromě jednoho vyjádření, kteří autoři považují za velice necitlivé: „Mnoho z 

takzvaných duševních a emočních poruch jsou ve skutečnosti symptomy hlubokého pocitu 

ztráty  smyslu.“  Takovýto  pohled  podporuje  mýtus,  že  duševně nemocní  jsou  nemocní, 

protože se pro to rozhodli.

Autoři  se  rozhodli  toto  ilustrovat  specificky  na  příkladu  zobrazení  rodiny,  který 

nazývají problematika idealizace tradiční rodiny:

Covey  ctí  rodinou  solidaritu,  což  je  pro  autory  v  pořádku.  Nicméně  tím uznává 

tradiční rodinné struktury a jiné tím vylučuje.  Specificky zmiňuje vícegenerační rodinu 

jako mocnou strukturu,  kde různí  členové rodiny bydlí  blízko pospolu.  Nicméně tento 

způsob bydlení je v severoamerickém prostředí často nemožný. Ekonomická nouze si často 

vynutí  mobilitu za účelem práce.  Neúplnou rodinu, smíšenou rodinu či  další  netradiční 

formy  rodiny  v  Coveyho  knize  zkrátka  nenalezneme.  Takže  lidé  žijící  v  odlišných 

rodinných systémech jsou v Coveyho systému vykázáni až na okraj.

Pak je  otázka jaký význam a smysl  si  berou lidé z  těchto rodin z příkladů,  jaké 

naleznou v Coveyho knize? Co rodiny, které  žijí  v tradičním systému,  ale přitom jsou 

dysfunkční? Jak se mají orientovat ve své situaci, když jim Covey nabízí nemožný ideál?

Covey sám sebe prezentuje v knize jako ideálního rodiče, který má zájem a starost o 

své děti  a dobře o ně pečuje, Nicméně Coveyho děti  a žena jsou obvykle zobrazeny v 

situaci, kdy jim Covey s něčím pomáhá, poučuje je, dalo by se říct až kontroluje. Covey 

uvádí i několik svých chyb, které jako otec udělal.  Ty jsou nicméně prezentovány jako 
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zdroj moudrosti, který se mají čtenáři jako Coveyho studenti učit.

Coveyho pohled na tu  správnou rodinu je  tedy silně  patriarchální,  autoritativní  a 

využívající struktury rozhodování s asymetrickými mocenskými vztahy a vztahy závislosti. 

Mnoho sociálních kritiků tvrdí, že tento systém podporuje pasivitu dalších členů rodiny a 

snaží se ho změnit.

Závěr článku

V závěru článku autoři uvádějí 14 otázek, které z kritiky vyšly, a které by sobě a 

čtenářům článků položili jakožto praktikujícím křesťanům.

Komentář

Tento  článek  je  zajímavý  ve  způsobu,  jakým  spojuje  do  praxe  orientovanou  

seberozvojovou knihu a směry sociální a filosofické kritiky. Jedná se skutečně o potkání  

různých světů, a to ve více ohledech.

Za prvé, Coveyho kniha se snaží o rozvoj osobní efektivity, zatímco uvedené směry  

mají za účel rozvoj vlastního myšlení a schopnosti reflexe, nebo jsou zaměřeny na vyvolání  

určité společenské změny.

Dále je potřeba vzít v úvahu, že autoři článku jsou z Kanady. Zaměření prostředí, ve  

kterém se pohybují, je silně liberální, v České republice bychom řekli levicové, a odehrává  

se v silně multikulturním prostředí Severní Ameriky – stejně jako Coveyho kniha. Česká  

republika  je  od  konce  druhé  světové  války  národnostně  i  kulturně  silně  homogenním  

státem,  mnohé  z  těchto  pohledů  tedy  v  ČR  nejsou  v  rámci  veřejné  debaty  výrazně  

zastoupeny – je samozřejmě otázka, jestli ve všech případech zaslouženě.

Nakonec je třeba vzít v úvahu, že článek byl napsaný v roce 1995. Je tedy možné, že  

kritika dnešního pohledu by již vypadala odlišně. Na druhou stranu, kritika vyšla pět let po  

vydání Coveyho knihy a jako taková se vztahuje k prostředí a době, ze které vycházel i  

Covey.

Můj  pohled  je  tedy takový,  že  i  když  článek vychází  z  odlišného myšlenkového i  

společenského prostředí než v České republice, je časově, geograficky a kulturně blízký  

podmínkám, ve kterých Coveyho kniha vznikla.
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4.2 Osobní polemika s post-modernistickou perspektivou

Moje osobní polemika k článku bude nutně ovlivněna prostředím, ve kterém žiji, a  

také mým zaměřením na management jako můj obor. Přes určité znalosti základů filosofie  

a společenských věd se mohu vyjádřit  především skrze tento úhel pohledu. Vzhledem k  

rozsahu a zaměření práce vztáhnu polemiku pouze k jedné perspektiv kritiky. Vybral jsem  

si post-modernistickou perspektivu jako pohled, který mi již byl známý a jehož vyznění je  

obzvláště pikantní z hlediska událostí ve světě v posledních letech.

Pohled post-moderny, tak jak je prezentován v tomto článku, se mi jeví značně úzký.  

Zcela souhlasím, že na světě existuje mnohost a pestrost pohledů a přístupů, v kulturním,  

myšlenkovém, sociálním a dalším slova smyslu. V dnešním multikulturním globalizovaném  

světě bychom museli být slepí, abychom toto neuznali jako fakt. Bohužel, tento pohled říká  

A ale již ne B. Má otázka vycházející z knih Kena Wilbera (Wilber 2017) tedy zní, pokud  

máme tuto mnohost a pestrost, které z těchto možností si vybereme jako ty hierarchicky  

nejvyšší,  vedoucí,  které  nás  dál  povedou  ve  vývoji  naší  společnosti?  Post-moderna  v  

uvedeném pojetí by si ráda nevybírala – chce uznávat všechny pohledy a všechny přístupy  

jako  legitimní  a  platné.  To  nezpochybňuji,  jsou.  Ale  z  těchto  legitimních  a  platných  

možností, která přináší prospěch a umenšení utrpení největšímu počtu lidí? Domnívám se,  

že v rámci společenské evoluce spolu neustále soutěží různé pohledy, ale pouze některé  

jsou následně uznány za ty nejvíce silné, pozitivní, hierarchicky na vrcholu dalšího vývoje.  

Covey tak svou prací nabízí v této soutěži pohled, který on osobně považuje za ten nejlepší.  

To je společenská funkce vůdce a v tomto ohledu považuji jeho snahu za zcela legitimní.  

Toto pojetí post-moderny rezignuje na tuto snahu. Skoro z ní je cítit odmítnutí hierarchie  

jako  něčeho zastaralého,  patřícího  do dřívějšího  světa.  To  ale  zkrátka  ignoruje  reálný  

způsob,  jakým spolu  různé  země  a  ideologie  stále  soupeří  ve  světě  o  prvenství.  Post-

moderna chce  ocenit  to  specifické,  lokální  a  unikátní  pro dané prostředí.  Zároveň ale  

opomíjí,  že  řízení  dnešního světa se  na nejvyšších úrovních společností  odehrává jako  

značně globalizované a značně ideologické. Snahu zavádět v těchto úrovních více efektivní  

a více humánní a etické systémy myšlení a jednání osobně považuji za oceněníhodnou.

Jsou dokonce hlasy, které přisuzují post-moderně a jejímu přístupu ve smyslu „každý  

má svou pravdu“ silný růst tzv. fake news, tedy vykonstruovaných či zkreslených zpráv o  

skutečnosti (Wilber 2017, Kakutani 2018). Z pohledu post-moderny, pokud má každý svou  

unikátní, lokální pravdu, tak potom skutečně neexistuje jakási pravda absolutní. Skrze fake  
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news  je  tento  koncept  využit  jako  zbraň,  ať  už  jednotlivými  státy,  nebo  určitými  

společenskými  vrstvami.  Podobně  jako  byl  jako  zbraň použit  socialismus  či  nacismus.  

Zprávy nejsou částí populace vybírány dle pravdivosti, ale dle toho, „jak se nám právě  

hodí“.  Tak  lze  efektivně  podrývat  společenský  konsenzus  a  rozdmýchávat  vzájemné  

konflikty.  V  tomto  smyslu  post-moderna  silně  selhala  ve  svém  záměru  vykořenit  

vševysvětlující,  absolutní  systémy.  Sama se  totiž  dle  Kena  Wilbera  svým ideologickým  

odmítáním toho,  že  existují  více a méně prospěšné a pravdivé pohledy na svět  (i  přes  

širokou zkušenost potvrzující opak) stala takovouto vševysvětlující ideologií.

I skrze reflexi tohoto článku se nicméně přikláním k názoru, že systémy myšlení a  

jednání, jako je systém Coveyho, by neměly být zaváděni autoritativním tlakem shora –  

tedy například vedením firmy vůči zaměstnancům. Vzhledem k široké dostupnosti knihy je  

možné si z tohoto myšlení vybrat to specifické a lokální, co je pro každého člověka v daném  

bodu vývoje vhodné – a tímto by byl, z mého hlediska, zájem post-moderny do jisté míry  

ošetřen.  Ostatně  Covey  sám varuje,  že  například  jeho  principy  vzájemnosti  nefungují,  

pokud  nejsou  používány  se  skutečným  a  hlubokým  zájmem  o  druhého.  Nelze  je  tedy  

člověku vnutit jako pouhou formu techniky a snad zde se Covey potkává a shoduje s jinak  

dosti odlišným pohledem post-moderny.

K tomuto závěru je nicméně jistě možné klást další otázky, které další části článku  

prezentují: budou mít čtenáři knihy schopnost nezávisle knihu analyzovat a vybrat si to  

vhodné pro sebe, nebo naopak budou považovat knihu za neměnné dogma? Budou schopni  

uvedené příklady využít a pochopit v případě, že žijí v podstatně odlišném prostředí, než  

které  popisuje  Covey?  Mohly  by  je  Coveyho  principy  utvrdit  ve  vlastních  naučených  

omezujících  přesvědčeních,  třeba  že  jedinou  racionální,  autoritativní  a  hierarchicky  

nejvyšší figurou v rodině má být otec?
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5. Osobní zkušenost se 7 návyky:

Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí  mi byla doporučena mým mentorem, ke  

kterému cítím značnou důvěru.  Jako k takové jsem k ní přistupoval s respektem a bez  

předsudků.  Až  později  jsem  zjistil,  že  je  Coveyho  práce  vnímaná  některými  lidmi  i  

negativně, jako součást určitého proudu a jako „další guru managementu". Osobně na mě  

tato kniha působila značně jinak.  Podobně jako Covey uvádí mnoho příkladů z využití  

návyků ve své rodině, vyzkoušel jsem některé z principů ve vztahu s partnerkou.

Zaprvé, tato knížka není pouze líbivým návodem, když se používá poctivě. U druhého  

návyku Covey nabízí cvičení, kdy si máte představit svůj pohřeb a co o vás pozůstalí říkají,  

jaký jste vedl život. Cílem této představy je dotknutí se svých nejhlubších hodnot, toho, co  

chceme v životě skutečně realizovat. Toto cvičení na mě už na první pohled zapůsobilo jako  

velice intenzivní a dotýkající se bolavého místa naší západní civilizace – odsunutí smrti na  

okraj pozornosti.  To jsem si  ověřil,  když jsem toto cvičení vyzkoušel s partnerkou a tu  

představa dohnala až k slzám, tedy spíše v negativním slova smyslu – vnitřní bolest  a  

žádný konkrétní výstup. Samozřejmě, pokud člověk vezme cvičení s nadsázkou, nezasáhne  

ho – ale pak je otázka, jestli plní svůj účel. Již z tohoto pohledu mám poněkud problém  

přijmout  definici  této  knihy  jako  jakousi  manažerskou  life-style  knihu.  Naopak  by  z  

hlediska mé profese terapeuta v kapitole mohlo být varování, ať toto cvičení neprovádí bez  

podpory například lidé se sklony k depresivním stavům. I samotné téma nalezení osobní  

vize  patří  z  mé  zkušenosti  k  těm dlouhodobějším  a  obtížnějším.6 Přitom  cíle,  které  si  

klademe,  mohou mít  zásadní  dopad na úroveň kvality  našeho života nebo i  na úroveň  

našeho vyhoření (Tyl 2011).

Třetí návyk se mi zdál nejvíce praktický, srozumitelný a rychle zaveditelný do praxe.  

S partnerkou jsme ho začali zkoušet s tím, že předtím jsme využívali jednoduchý google  

6    Lze zmínit, že některé Severoamerické indiánské kmeny používají pro nalezení 
osobní vize poměrně intenzivní rituál – člen kmene v dorosteneckém věku jde na osamělé 
místo v přírodě a tam 4 dny a 4 noci je bez jídla a bez pití v malém omezeném prostoru 
modlí se, aby mu jeho osobní vize přišla. Natolik považují osobní vize za důležitou a 
zároveň hlubokou součást života.
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kalendář,  a  ihned  jsme  zaznamenali  lepší  organizaci  času  a  lepší  přehled  o  svých  

povinnostech. Na druhou stranu jsme ho následně rychle opustili, jakmile zátěže bylo příliš  

– najít si čas na vytvoření přehledu na příští týden najednou byl problémem. Návyk tedy  

zřejmě vyžaduje jistou disciplínu a rád se k němu vrátím v budoucnu.

Návyk číslo  5 – týkající  se naslouchání,  byl  pro mě a partnerku nejintenzivnější.  

Když jsem uvedené principy zmínil ve chvíli vzájemné neshody na tématu, proběhla mezi  

námi  silná  změna  ve  vnímání  situace.  Následné  cvičení  vzájemného  naslouchání  nám  

ukázalo značně odlišnou perspektivu vzájemné komunikace a začala se objevovat možnost,  

kterou Covey nazývá výhra – výhra.  Pokud bych některý z Coveyho návyků označil  za  

velmi důležitý a univerzální, alespoň z této zkušenosti, je to právě návyk číslo 5.

Některé  návyky  naopak  nezapůsobily  tak  silně  –  návyk  číslo  jedna  mi  již  dnes  

připadal samozřejmý, ale uvědomuji si, že tomu v minulosti tak nebývalo. Návyk číslo 4 se  

mi zdál jasný, ale zároveň mě zatím nenapadla situace, která by po jeho zavedení zásadně  

volala. Návyk číslo 6 je naopak poněkud tajemný – nejsem si jist, jestli jsem někdy synergii  

v Coveyho pojetí zažil a rozhodně by to byl zážitek zajímavý.

Považuji  za  velmi  přínosný  způsob,  jakým Covey  své  principy  vysvětluje.  Kromě  

příkladů z obchodního světa uvádí příklady, které jsou většině z nás blízké – z rodinného  

kruhu a z partnerského života. Ukazuje tak, že tyto principy efektivity nejsou uzavřené v  

jakési  škatulce  pracovní  efektivity,  ale  jsou  více  univerzální.  Dokáže  přitom  vysvětlit  

principy způsobem, který je skutečně uchopitelný.

Co z mé osobní zkušenosti také vystupuje, je specifika těchto principů pro daného  

člověka. Jsem přesvědčený, že ještě před dvěma lety bych nedokázal z této knihy načerpat  

tolik podnětů, jako dnes. Neměl bych potřebnou perspektivu a potřebnou zralost začít s  

těmito  principy  zacházet  z  místa  porozumění.  Z  této  perspektivy  je  obzvláště  varující  

tendence brát  Coveyho knihu jako hnutí  (tzv.  Effectiveness  movement)  a  snažit  se  tyto  

principy šířit mezi lidmi jako snahu je jaksi konvertovat na víru. Jsem přesvědčen, že na  

zmíněný návyk číslo 5 zkrátka člověk potřebuje určitou vnitřní zralost, aby ho mohl použít  

kvalitně – což nicméně i sám Covey v knize zdůrazňuje. Zde se mi zdá nejvhodnější přístup  

„vezměte si z toho to, co je pro vás v tento moment právě důležité".
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6. Diskuze:

Cílem této práce bylo přispět k identifikaci a popisu principů, se kterými se manažer 

potkává v rámci své práce. Pro tento účel byla vybrána kniha Stephena Coveyho 7 návyků 

skutečně efektivních lidí. Autor v této knize prezentuje svůj hierarchický systém principů 

osobní efektivity, vyjádřených jako sedm návyků, které postupují  kroky od závislosti  k 

nezávislosti  a  následně  od  nezávislosti  k  vzájemnosti.  Celá  kniha  byla  v  práci  co 

nejpřesněji parafrázována a zároveň byla vybrána díla z různých oborů, která se tématu 

daných návyků určitým způsobem dotýkala. Paralely mezi návyky a uvažováním dalších 

autorů byly obvykle nalezeny rychle a  bez problémů,  zároveň tyto paralely často byly 

velmi zřetelné a konkrétní, což podporuje Coveyho tezi o univerzální platnosti uvedených 

principů v rámci západního akademického myšlení.

Následně, za účelem nalezení průniků 7 návyků s myšlením managementu v rámci 

organizace, byla jako forma příkladu vybrána stručná ilustrace prvních dvou vývojových 

kroků teorie organizace. Z tohoto srovnání vyšlo, že první krok – vědecký management – 

je v naprostém protikladu ke Coveyho návykům, protože se snaží u zaměstnanců potlačit 

princip již prvního kroku v Coveyho systému – vlastní proaktivitu. V takovém prostředí by 

v rámci profesních možností a pravidel z hlediska 7 principů nebyl další rozvoj osobní 

efektivity zkrátka možný. Z historického popisu se zdá, že v této době skutečně uplatnění 

vlastni iniciativnosti a proaktivity zaměstnanců probíhalo spíše mimo stanovená pravidla 

organizací – například jako odpor k zavádění novinek vedením, vytváření neoficiálních 

hierarchií  mezi  dělníky  atd.  Snaha  vědeckého  managementu  byla  právě  v  tom  tuto 

"neformální" stránku organizace vymýtit.

Druhý vývojový krok – management lidských zdrojů – přijal individuální iniciativitu 

a proaktivitu zaměstnanců jako fakt, se kterým je potřeba počítat a správně s ním zacházet. 

Závěry, ke kterým docházeli teoretici managementu lidských zdrojů, se nápadně podobají 

cílům  prvních  třech  Coveyho  návyků,  a  to  především  koncept  "sebeaktualizujícího 

člověka"  vycházející  z  teorie  Abrahama  Maslowa.  Vzájemné  srovnání  ukázalo  jasné 

paralely  mezi  "cestou  od  závislosti  k  nezávislosti"  Coveyho  a  polaritou  "dospělost  – 

nedospělost"  autora Chrise Argyrise.  Teorie  organizace tedy skrz management  lidských 

zdrojů začala vnímat osobní růst a proaktivitu zaměstnanců spíše jako příležitost k rozvoji 
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organizace, než její ohrožení. Coveyho přístup se nicméně zdá jít dále svým dalším krokem 

– zaměřením na přechod od nezávislosti k vzájemnosti.

V následujícím zamyšlení nad samotným studiem organizací popisuje Chris Grey z 

jeho hlediska největší slabinu veškerých teorií organizace – že tyto teorie jsou brány jako 

od přírody dané, neměnné a tedy i nutné. To je přitom snadno vyvráceno faktem, že v teorii 

organizace proběhly již 4 vlny zásadní změny paradigmatu. Grey, stejně jako Crainer a 

další teoretici managementu, je navíc k tomuto vývoji spíše skeptický – nejnovější vývoj v 

teoriích  organizace,  tedy  management  změny,  považuje  spíše  za  špatně  podložený  a 

selhávající.  Toto  je  třeba  vzít  i  jako  varování  směrem  ke  Coveyho  7  návykům,  kde 

nalézáme  také  snahu  nabízet  uvedené  principy  jako  věčné  a  neměnné  "majáky  v 

rozbouřeném moři", které dle Coveyho názoru pocházejí od boha. I přestože komparativní 

rozbor knihy potvrdil, že uvedené principy skutečně mohou mít širší a univerzální přesah, 

je třeba být opatrný v nekritickém přijetí myšlenky jejich neměnnosti a univerzálnosti. To 

potvrzuje i navazující kritická reflexe.

Svérázný rozbor autorů Fenwicka a Parsona měl za cíl kriticky reflektovat Coveyho 

dílo z hlediska některých akademických perspektiv, se kterými se autoři na univerzitě v 

Edmontonu  potkávali.  Autoři,  sami  praktikující  evangelíci,  přes  úvodní  skepsi  nalezli 

soulad mezi svým myšlením a Coveyho knihou. Tato kritická reflexe poskytla náročné 

otázky jak směrem ke Coveyho 7 návykům, tak k autorům práce jako k praktikujícím 

křesťanům. Užitečnost této reflexe spatřuji především v zpochybnění absolutní platnosti 7 

návyků  tím,  že  ukazuje  v  některých  směrech  velmi  odlišné  perspektivy  ze  kterých  je 

možné kritiku Coveyho díla vést, se svou vlastní logikou. 

Pohled post-moderny zpochybňuje již samotný koncept univerzálního metanarativu, 

který by vysvětlil srozumitelně a univerzálně svět. Poukazuje na to, že veškeré pohledy na 

svět jsou určovány lokálními podmínkami a odmítá finální a absolutní výklady světa. Na 

druhé  straně  autor  této  diplomové  práce  s  post-modernistickým pohledem polemizuje, 

protože se domnívá, že se dostává do opačného extrému. Do polohy, kdy žádná pravda 

není lepší než jiná a „každý má svou pravdu", což nicméně neumožňuje určit hierarchii 

více prospěšných a méně prospěšných paradigmat. Jsem přitom přesvědčen, že toto je pro 

roli vůdce zcela zásadní a nevyhnutelné.
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Pohled feminismu dále vcelku trefně komentuje fakt, že Coveyho myšlení je klasicky 

patriarchální, kde sám sebe vidí jako muže a otce na vrcholku racionálních schopností a 

dovedností radit druhým lidem. Nabízí se k debatě, jestli to není zkrátka reflexe Coveyho 

reálné a zasloužené vnitřní zralosti. Tento pohled nicméně opět nabízí alternativní způsob 

výkladu díla. Zajímavý příspěvek feminismu je i zamyšlení nad otázkou, jestli skutečně 

vývoj musí postupovat od závislosti k nezávislosti – jestli nemůže například probíhat v 

rámci  komunity  s  přijetím určité  vzájemné závislosti  jako funkční  platformy pro další 

rozvoj.

Nejzajímavější  se  mi  v  této  kritické  reflexi  jeví  pohled  nefunkcionalismu,  který 

nabízí jednoduché a přitom revoluční hledisko: co se stane, když se na chvíli nebudeme 

dívat na věci v rámci toho, jak fungují či jak bychom chtěli, aby fungovaly za určitým 

účelem, ale budeme je zkrátka jenom reflektovat takové,  jaké jsou? Skrze tento průzor 

považuji za pravdivé, že Coveyho kniha je zcela zaměřená na funkci – na to, abychom 

fungovali  ještě lépe,  efektivněji,  v práci,  ve vztazích,  jako rodiče.  To je samozřejmě v 

pořádku, ale neměli bychom zapomenout, že to je pouze jedno z hledisek života. V jeho 

absolutizaci bych vnímal nebezpečí perfekcionismu, workholismu a zakládání své hodnoty 

na tom, co dělám, místo toho, čím jsem.

Průzorem  této  komparace  a  kritické  reflexe  vykazují  Coveyho  principy,  místo 

univerzálnosti,  své  omezení  časem a  lokálními  podmínkami.  Nacházíme  v  nich  prvky 

typické pro západní typ myšlení 20. a 21. století, tedy důraz na individualitu (od závislosti 

k nezávislosti), racionální myšlení (plánujte s myšlenkou na konec, organizujte svůj čas dle 

této vize), organizaci (organizujte svůj čas dle principů). Dokonce i návyk číslo pět, který 

nás vede k naslouchání druhým, lze vnímat v kontextu západního vzdělávacího systému, 

který cvičí především vlastní sebeprojev, ale nikoli schopnost naslouchat. V odlišné kultuře 

by nemusel tento návyk hrát tak významnou roli. Více unikátním příspěvkem Coveyho se 

mi jeví jeho následná cesta od nezávislosti k vzájemnosti, který v sobě, dle mého mínění, 

nese prvky křesťanského optimismu a zaměření na lásku k bližnímu. Domnívám se, že 

tento pohled vzájemnosti je v západním světě momentálně oslaben, je to tedy příspěvek 

cenný. Tento více duchovní přístup je přitom v Coveyho systému dobře zakotven v potřebě 

nejdříve stát na svých vlastních nohou – nejdříve základy, až potom stavba, což se mi jeví 

pro duchovní snahy jako velice moudrá rada.
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Dokonce i pokud bychom přijali tyto principy jako univerzálně platné, téma stále 

vzbuzuje otázky. Lze si oprávněně položit otázku, zda je vždy vhodné se na ně zaměřit a 

uplatnit je v praxi. Je to vhodné i v prostředí jiné kultury? Bude to vhodné za padesát, sto 

nebo dvě stě let? I principy, které považujeme za platné, mají v různou dobu a v různé 

lokalitě jiný význam a jiný dopad.

Dále si  lze  položit  otázku:  i  kdyby byly tyto principy platné a  užitečné pro naši 

situaci, fungují vždy v rámci systému, který autor předložil? Fungují vždy v uvedeném 

pořadí? Nechybí v nich další důležité principy? Je tato cesta vhodná skutečně pro každého, 

dokáže ji každý pochopit a využít? Jak velkou část celkového obrazu Covey doopravdy 

vidí? Může se tato část obrazu výrazně změnit změnou místních podmínek?

A ještě  dále,  opomíjí  Covey  ve  svém  nadšení  kritickou  reflexi  organizačního  a 

společenského systému, ve kterém nabádá k snahám o seberealizaci? Respektuje i jeho 

možné slabé stránky a omezení, která mohou tuto seberealizaci u určitých lidí ztížit nebo 

zcela zablokovat?

Toto jsou důležité a konkrétní otázky. Jak ilustruje Grey, právě nadšení pro různé 

„obecně  platné"  teorie  a  jejich  následná  masová  implementace  vedla  k  mnohým 

problémům v rámci řízení organizací – a díky tomu dnes již k problémům v globálním 

měřítku.

I z tohoto důvodu se autorům knih, jako je 7 návyků skutečně efektivních lidí, někdy 

pejorativně říká „guru managementu". Uvedená komparace a kritická reflexe nás skutečně 

vede k myšlence, že snaha managementu pokoušet se mezi zaměstnanci zavést Coveyho 

přístup může být velmi špatný nápad, pokud zájem zaměstnanců nevychází z upřímného a 

skutečného osobního zájmu.  Domnívám se,  že ne nadarmo je  kniha psaná jako rozvoj 

osobní efektivity a je psaná tak, aby si k ní každý vytvářel osobní vztah dle svého založení.  

Také je potřeba zmínit, že Covey stále dokola opakuje, že základem jeho principů je rozvoj 

charakteru dotyčného a že se  jedná  o dlouhodobý,  či  přímo celoživotní  proces.  Snahu 

narychlo  "coveyizovat"  zaměstnance,  jakou  popisuje  například  McCabe,  lze  z  tohoto 

hlediska vnímat jako přesně to, před čím Covey v celé knize varuje – snahu uplatňovat 

techniky rozvoje osobnosti oproti rozvoji charakteru.
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Byl tedy Stephen Covey guru managementu? Dovolím si přidat osobní názor. Je tak 

jistě  mnohými lidmi vnímán,  ale  z  čistě  osobní a  předem nezaujaté  zkušenosti  s  touto 

knihou  se  domnívám,  že  nikoli.  Coveyho  vnímám  jako  duchovně  hledajícího  –  jako 

člověka, který se snažil objevit principy, jak lépe fungovat v souladu se svoji osobní vizí, 

jak  být  vůdcem  svého  vlastního  života,  a  také  jak  dobře  vycházet  a  spolupracovat  s 

druhými lidmi. Jeho zaměření na rodinu ukazuje, jak hluboce měl provázané své hledání 

smyslu  a  trvalých  principů  se  vztahem  k  nejbližším  lidem,  kde  si  nejvíce  bolestně 

uvědomoval  svoji  omezenost.  Jeho knihu nevnímám jako primárně  zaměřenou na  svět 

obchodu a managementu, i když s ním má jistě silný průnik a tento svět po knize nadšeně 

sáhl7.  Knihu  samotnou  vnímám  jako  zprávu  člověka,  hledajícího  dobrý  život,  dalším 

hledajícím lidem. To lze interpretovat nábožensky, jako to dělá sám Covey. Ale stejně tak 

lze zvážit, že západní filosofie a z ní vyrůstající vzdělanost začíná v podstatě u stejného 

momentu, jak ilustruje například Platónův příměr o jeskyni.

Proto  bych  doporučil  s  touto  knihou  zacházet  v  rámci  managementu  opatrně,  s 

vědomím toho, že hledání smysluplného života je vysoce osobní a intimní způsob práce 

sama se sebou. Jak zmiňuje mnou uvedená osobní zkušenost, když se uvedené principy 

používají upřímně, mohou mít poměrně silný dopad na život člověka, kterému dají některé 

důležité informace v ten správný čas. Stejně tak ale nemusí být čtenář na knihu dostatečně 

zralý nebo není ve fázi života, kdy mu pomůže, nebo naopak již uvedené sám poznal a není 

to pro něj již zajímavé. Varoval bych také před tím, zkoušet knihu číst jako dogma a jediný 

pravý pohled na rozvoj osobní efektivity. Kniha k tomuto pohledu svádí, protože určitou 

misionářskou příchuť obsahuje. Spíše bych ji navrhl využívat jako další dostupný nástroj, 

jako další paradigma, skrze které je možné se na téma osobní efektivity podívat.

Nakonec  bych  nabídl,  že  nejvhodnější  způsob  by  pro  manažera  mohl  být  –  jít 

příkladem.  Začít  se  sedmi  návyky u sebe,  vyzkoušet  si  je  a  zjistit,  co pro něj  osobně 

funguje a co ne. Poté může to, co mu přijde skutečně přínosné, zkusit sdílet se zaměstnanci 

z autority vlastní zkušenosti.

7   Toto platí o knize samotné – to, jakým způsobem se následně z Coveyho stal 
uznávaný autor, a jakým způsobem svoje zkušenosti předával následně dál, by již bylo na další rozbor.
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7. Závěr:

Cílem této práce bylo přispět k identifikaci a popisu principů, se kterými se manažer 

potkává v rámci své práce. Pro tento účel byla vybrána kniha Stephena Coveyho 7 návyků 

skutečně efektivních lidí. Covey v této knize prezentuje svůj hierarchický systém principů 

osobní efektivity, vyjádřených jako sedm návyků, které postupují  kroky od závislosti  k 

nezávislosti a následně od nezávislosti k vzájemnosti. Jednotlivé návyky byly rozepsány 

parafrázemi a proběhla komparace s díly dalších autorů, které s návyky souvisejí.  Tato 

komparace  nalezla  jasné  paralely  mezi  7  návyky  a  myšlením dalších  autorů  z  oblasti 

nejenom managementu a obchodu, ale i psychologie, historie a dalších společenských věd. 

Tato  zjištění  podpořila  tezi  o  širší,  univerzální  platnosti  7  návyků  v  rámci  západního 

myšlení.

V dalším kroku byly návyky porovnány s vývojem teorie organizace. Byla nalezena 

značná shoda především s teorií řízení lidských zdrojů, především s teorií sebeaktualizace. 

Reflexe  historického  vývoje  teorie  organizace  vyslala  varovný  signál,  co  se  týče 

považování  7  návyků  za  zcela  univerzálně  platné  a  neměnné  principy.  Historická 

perspektiva  ukázala,  že  i  funkční  principy  jsou  funkční  ve  specifickém  čase  a  ve 

specifických podmínkách pro specifické jedince.

Následovalo srovnání 7 návyků s jejich cílenou kritickou reflexí z různých perspektiv 

– perspektiv post-moderny, feminismu, kritické pedagogiky, nefunkcionalismu a výlučné 

reprezentace. Tato reflexe nabídla řadu odlišných perspektiv na dané téma a tím posílila 

domněnku,  že  7 návyků představují  určitý  specifický úhel  pohledu,  vhodný pro danou 

dobu a pro dané lokální podmínky.

Nakonec  byla  uvedena  stručná  osobní  zkušenost  autora  této  diplomové  práce  s 

aplikací 7 návyků na pracovní i  osobní život.  Autor na základě této zkušenosti  vnímal 

návyky  jako  podnětné  a  v  některých  případech  i  silně  proměňující  osobní  paradigma. 

Zároveň  vnímal  práci  s  těmito  principy  jako  citlivou,  intimní  a  vysoce  individuální. 

Přirovnal ji svou hloubkou spíše ke své zkušenosti s duchovním rozvojem.
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Z uvedeného vyplývá, že Coveyho systém 7 návyků může být vhodný zdroj, který 

nabízí  inspiraci při  hledání správných principů lidské efektivity,  o které by se manažer 

mohl opřít ve své práci. Týká se to jak osobní roviny, kde Covey navrhuje organizovat 

svou aktivitu efektivně v souladu s osobním hodnotovým systémem, tak roviny vzájemné 

spolupráce,  kterou  Covey  navrhuje  vést  z  místa  pevného  charakteru  vybudovaného 

osobním růstem v souladu se správnými principy.  Tato orientace systému 7 návyků na 

budování zdravého charakteru se zdá být velmi pozitivním přínosem. Zároveň je na místě 

doporučit tento systém zájemcům jako systém specifický pro čas a prostředí, ve kterém 

vznikl, a jako systém, který bezpochyby má svá slabá místa.

Z těchto výstupů byla stanovena tato doporučení:

Z těchto výstupů byla stanovena tato doporučení:

- Zacházet se 7 návyky jako s potenciálně silnou formou osobního rozvoje, u které je 

třeba respektovat transformativní potenciál, vycházející ze zaměření na práci s obecnými 

tématy západního myšlení v oblasti osobní efektivity.

-  Respektovat  individuální  jedinečnost  každého člověka  v  interakci  se  7  návyky. 

Nabízet principy spíše jako nabídku, které již ze samotné podstaty systému vyžadujícího 

vlastní proaktivitu nelze vynucovat.

- Ideálně nabízet přímo osobní individuální zkušenost s těmito principy.

- Být si vědom/a, že význam těchto principů je potenciálně specifický pro časové, 

kulturní a lokální prostředí, a se změnou těchto podmínek se může značně změnit i jejich 

význam a dopad.

-  Vyvarovat  se  tendenci  brát  7  návyků  jako  dogma,  které  jako  jediné  správné 

interpretuje správnou cestu k efektivitě nebo dobrému životu.

Pro budoucí výzkum vhodného školení 7 návyků v rámci organizací by mohlo být 

zajímavé zkoumat rozdíl ve vnímání a uplatnění 7 návyků:

–  mezi lidmi, kteří mají osobní zájem na jejich studiu, 
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– a mezi lidmi, jejichž motivace pochází z vnějšího zdroje: tedy například když se s 

návyky potkali v rámci firemního školení. 

Nabízí se otázka, zda je efektivní systém, který sám sebe prezentuje jako formu rozvoje 

skutečného vnitřního charakteru, nabízet zvnějšku v rámci školení bez hlubšího osobního 

zájmu zaměstnance. 

Pro  další  výzkum  Coveyho  teze  o  univerzální  platnosti  návyků  by  z  hlediska 

globalizovaného světa mohl být zajímavý výzkum rozdílu ve vnímání 7 návyků z hlediska 

různých kultur.  Jak by například vnímali,  chápali  a využívali  tyto návyky pracovníci v 

Indii, oproti pracovníkům v Evropě nebo USA? 
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