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Resumé : 
Záv�re�ná práce se zabývá tím, že být dobrým leaderem není vrozená 

vlastnost, kterou n�kdo má zakódovanou ve svých genech, a n�kdo nemá. 

Vychází z toho, že vedení lidí není ani dovednost, která k nám sama p�ichází 

s proudem �asu. Dob�í leade�i se o ni zasloužili svoji dlouhodobou a usilovnou prací. 

P�ináší poznatky, že každý, kdo má p�ání, v�li, odvahu a elán, se takovým m�že stát. 

Musí ale n�kým být, v n�co v��it, n�co um�t, n�co d�lat a n�co s ostatními lidmi 

sdílet.Jinak dlouhodob� udržitelné vedení lidí nefunguje. 

Summary : 

This Bachelor Thesis deals with the issue of being a good leader. 

Being a good leader is not an inborn quality which is in our genes. This 

quality doesn´t even come with the time. Becoming a good leader needs time and 

hard work. 

Every body with a strong will, courage and wish can become a good leader. 

This person must believe in something, can do something well and should be able to 

share one´s view with other people. Otherwise the leadership of people doesn´t work 

for a long time.    
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Úvod 

Pro ty, kte�í vedou nebo vést cht�jí...  

 

Cíl práce  

Cílem mé práce bylo uv�domit si, co je d�ležité znát, nastudovat, vyzkoušet 

si a ov��it v praxi, aby se �lov�k stal schopným manažerem. 

Vedení lidí je pro mne velikou výzvou. Za�ala jsem se u�it, za�ala jsem 

zkoumat, co d�lají  ostatní a já ne, jak to d�lají, že to d�lají dob�e. Poznatky jsem 

testovala v praxi a stále testuji. 

Cesta to je namáhavá a dlouhá, plná rozcestník�, z nichž n�které vybíhající 

cesty vedou do slepých uli�ek. A nebylo ani  tak moc obtížné zjistit, co je t�eba d�lat, 

jako se nau�it, jak to d�lat. Pou�ila jsem se, že být dobrým manažerem p�edpokládá 

ur�ité znalosti a dovednosti z obecného a speciálního, funk�n� zam��eného 

managementu. Co je však zásadní: zjistila jsem, že hlavní rozdíl mezi t�mi, co 

efektivn� vedou a t�mi, kterým, a� cht�jí, se vedení moc neda�í, je v jejich rozdílném 

mentálním p�ístupu k sob� a svému okolí. Není až tak ú�inné rozvíjet k tém�� 

dokonalosti pouze jednu složku, nap�íklad myšlení a zanechávat ladem složku 

druhou, emocionální inteligenci, nebo t�etí - fyzickou nebo �tvrtou, duchovní. 

To však k vedení nesta�í. Pouhým �tením a studiem se nikam nedostanete. 

Pokud si to nezkusíte, pokud to nezažijete, pokud si to prakticky neprov��íte, dobrým 

manažerem nebudete. Ani jako za�áte�ník, ne�ku-li jako mistr. Chcete-li být dobrým 

manažerem, zkoušejte vést lidi a pozorujte, co se d�je, u�te se… 

A pokud si manažerskou �innost osvojíte tak, že budete podle svých p�edstav 

a v produktivních a sdílených vztazích s ostatními i žít, jste tím, �ím chcete být. 

N�kdo jste, n�co d�láte, n�co sdílíte. Jste zkrátka v�d�í osobnost... 

  

Hypotéza 

 

P�edpokládám, že být dobrým leaderem není vrozená vlastnost, kterou n�kdo 

má zakódovanou ve svých genech, a n�kdo nemá. Vedení lidí není ani dovednost, 

která k nám sama p�ichází s proudem �asu. Dob�í leade�i se o ni zasloužili svoji 
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dlouhodobou a usilovnou prací. Každý, kdo má p�ání, v�li, odvahu a elán, se 

takovým m�že stát.  

Abyste byli dobrými leadery, musíte n�kým být, v n�co v��it, n�co um�t, 

n�co d�lat a musíte n�co s ostatními lidmi sdílet. Jinak dlouhodob� udržitelné vedení 

lidí nefunguje. 

1. Úvod do pojm� managementu a leadershipu  

N�kte�í lidé ztotož�ují management s leadershipem, jiní tyto pojmy berou 

jako vzájemn� se vylu�ující. Existují i lidé, kte�í vnímají jeden z pojm� jako sou�ást 

druhého. Je jisté, že v obsahu pojm� management a leadershipu (vedení lidí, 

v�dcovství) a v jejich vztazích je nejednozna�nost, která n�kdy m�že vést až ke 

zmatk�m s neblahými d�sledky. 

 

Manažer je �lov�k, který dosahuje výsledk� prost�ednictvím jiných lidí. 

 

Koncepcí, které popisují management a leadership je celá �ada. Jedna z 

koncepcí definuje leadership podle toho, jakou funkci manažer v organizaci 

zastává. Pokud je na vrcholu organiza�ní pyramidy, bývá nazývám leaderem. Tento 

koncept milují média. 

 

Jiná koncepce rozpoznává leadera podle toho, co manažer d�lá. Pokud 

inspiruje, motivuje, deleguje, je leaderem. 

 

Další koncepce se soust�e�uje na kvality manažera. Na to, jakou osobnostní 

charakteristiku manažer má. Je nap�íklad �estný, up�ímný, inspirující, atd. A 

pokud takovým je, pak je leaderem. Nelze opomenout ani situa�ní p�ístup, který 

zd�raz�uje hledisko toho, co manažer zná a umí. Pokud to zná a umí, je leaderem. 

 

Zastávám názor, že holistický manažer a v�d�í osobnost, to je všechno 

uvedené dohromady: musí n�kým být (charakter i pozice v �ele), musí v n�co v��it 

(postoje, charakter, hodnoty), n�co um�t (znalosti a dovednosti), n�co d�lat (�innost, 
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chování) a musí n�co s ostatními lidmi sdílet (transcendence, širší smysl, láska, 

sounáležitost, duchovno). 

1.1 Max Weber 

Za otce moderní organiza�ní výstavby podnik� je považován n�mecký 

sociolog Max Weber (*1864 - †1920). Jeho model organizace spo�ívá na 

racionalit�, formálních pravidlech a normách.  

Sv�j (byrokratický) organiza�ní model imperativní koordinace vystav�l na 

základ� teze, že ve skupin� lidí, má-li dosáhnout n�jakých výsledk�, musí být n�kdo, 

kdo rozhoduje a udílí p�íkazy. Myšlenky Maxe Webera pat�í ke spole�ným a 

sdíleným znalostem. 

 

„V podstat� jde o to za�ídit, aby byla dostate�n� vysoká pravd�podobnost, že �innost 

ur�ité skupiny lidí je orientována na výkon obecné strategie i specifických p�íkaz� 

nad�azené autority.“ 

         Max Weber 

 

Základní Weberovy ideje efektivity legální autority  

� Pravidla se stanovují dohodou nebo jejich uložením, a to na základ� jejich 

výhodnosti, nebo racionality, nebo obojího. Tato pravidla jsou závazná 

alespo� pro jednu stranu. 

� Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní p�ípady.  

� Typická osoba s autoritou má funkci (ú�ad). 

� �lov�k se pod�izuje autorit� oby�ejn� jako �len korporátní skupiny. To, �emu 

se pod�izuje, jsou pravidla (ne �lov�k). 

� Poslušnost v��i nad�ízenému je tedy neosobní a pouze v rámci daných 

pravomocí. 

 

Základní Weberovy kategorie legální autority  

� Každá funkce se �ídí pravidly.  

� Každá funkce má svoji oblast kompetencí. 
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� Funkce jsou organizovány hierarchicky.  

� Pravidla mají technickou, nebo normativní povahu. V obou p�ípadech, má-li 

mít jejich aplikace smysl, je t�eba zajistit trénink lidí. Pouze osob�, která 

prokázala kvalifikaci, m�že být sv��ena funkce. 

� Funkce jsou striktn� odd�leny od vlastnictví. 

� Funkci nelze vlastnit.  

� Správní akty, rozhodnutí a pravidla se zapisují a uchovávají, a to i v p�ípad�, 

je-li k nim normou diskuse. 

� Lidé jsou na výkon funkce cvi�eni.  

 

Pravidla Maxe Webera pro výkon funkcí  

� Pracovníci vykonávají funkci ze své svobodné v�le. Jejich vztah nad�ízenosti a 

pod�ízenosti je �ist� neosobní. 

� Pracovníci jsou organizováni do p�esn� definovaných hierarchií. 

� Každý má jasn� vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoce). 

� Funk�ní místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se m�že 

kdokoliv.  

� Funk�ní místo se obsazuje výb�rovým �ízením na základ� technické kvalifikace 

kandidát�.V nejracionáln�jším p�ípad� kandidáti prokazují svoji kvalifikaci 

diplomem, nebo složením p�ijímacích test�, nebo obojím. 

� Pracovníci jsou odm��ováni fixní odm�nou, zpravidla s nárokem na penzi. 

Pouze ve zvláštních p�ípadech, a to zejména v privátních organizacích, m�že 

zam�stnavatel ukon�it pracovní vztah. Pracovník má oproti tomu právo 

rezignovat kdykoliv. Odm�na je vázána zejména na místo v hierarchickém 

systému; navíc se však m�že vzít v potaz odpov�dnost místa a sociální statut. 

� Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespo� hlavním zam�stnáním. 

� Pro pracovníky existuje kariérní systém podle seniority, nebo zásluh. Povýšení 

je v�cí úsudku nad�ízeného. 

� Pracovníci jsou striktn� odd�leni od vlastnictví.  

� Pracovníci jsou podrobeni p�ísné a systematické disciplín� a kontrole.  
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Jiné zp�soby organizace považoval Max Weber za projev diletantismu. Je t�eba 

�íci, že na svoji dobu ud�lal Max Weber velký kus práce. Je t�eba si uv�domit, že žil 

ve sv�t�, ve kterém management jako profese teprve vznikal. 

1. 2 Henri Fayol a Henry Mintzberg 

Myslím, že je také užite�né se seznámit s klasickými myšlenkami Henriho 

Fayola a Henryho Mintzberga o managementu. Dva odlišné a p�i tom vzájemn� se 

dopl�ující pohledy na to, co mají manaže�i d�lat a jak to d�lat mají. S funk�ním 

p�ístupem Henriho Fayola, který dává odpov�� na otázku: „Co má d�lat manažer” a 

s modelem rolí Henryho Mintzberga, který dává odpov�� na otázku: „Jak to 

manažer má d�lat”.  

 

Henri Fayol  

Henri Fayol (*1841 - †1925) byl francouzský bá�ský inženýr, nejd�íve 

praktik managementu v pr�myslu, pozd�ji p�ednášející na vysoké škole, významn� 

ovlivnil teorii i praxi managementu svým funk�ním p�ístupem. Fayol byl v podstat� 

první, kdo definoval management. Na základ� své vlastní bohaté zkušenosti stanovil, 

že management má p�t hlavních funkcí (viz jeho práce z roku 1917: „Administration 

industrielle et générale”):  

� P�edvídání a plánování - smyslem této �innosti je odhadnout 

budoucnost a navrhnout plán opat�ení.  

� Organizování - zde jde o vytvo�ení podnikové struktury.  

� P�ikazování - smyslem této �innosti je udržet personál v pohybu.  

� Koordinování - p�i této �innosti jde o uvedení všech �inností do 

souladu. 

� Kontrolování - je t�eba dohlédnout na to, že se vše d�je ve shod� s 

pravidly a p�íkazy.  

 

Uvedené prvky jsou p�irozené, logicky na sebe navazují a dohromady 

p�edstavují to, pod �ím se rozumí strong > �ízení.  
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Henry Mintzberg  

Henry Mintzberg byl profesorem managementu v Kanad� a profesor 

organizací ve Francii, provád�l studie, jak vlastn� manaže�i d�lají svoji práci. Svoje 

zjišt�ní publikoval v roce 1973 pod názvem „The Nature of Managerial Work”. 

Mintzberg uvádí, že manaže�i sv�j disponibilní �as v�nují deseti r�zným 

rolím, které rozd�lil do t�í skupin dle p�edm�tu aktivity: interpersonální, informa�ní a 

rozhodovací.  

 

Interpersonální aktivity  

Interpersonální aktivity p�edstavují �innosti, které se týkají lidí. Napl�ují se, 

tvrdí Mintzberg, pomocí t�chto manažerských rolí:  

- Preprezentant 

tato role zajiš	uje reprezentaci organizace (skupiny, týmu) navenek. Je 

to jak budování a rozvoj vn�jších sociálních vazeb, tak zajišt�ní 

legislativních povinností p�i reprezentaci organizace. 

- Spojovatel 

tato role zajiš	uje jakési informa�ní a komunika�ní centrum ; místo kam 

se sbíhají všechny podstatné informace. 

- Vedoucí 

manažer ve své vedoucí roli zajiš	uje odpovídající organiza�ní strukturu 

a prost�edí, vybírá, podporuje a motivuje lidi, uvádí do souladu pot�eby 

jednotlivc� a organizace. 

 

Informa�ní aktivity 

Informa�ní aktivity p�edstavují sb�r, zpracování a ukládání informací a jejich 

další ší�ení.  

- Monitor 

monitorovací role provádí vyhledávání a sb�r externích i interních 

informací, které jsou pro organizaci relevantní a užite�né. Tato role se 

zabývá systémovými opat�eními: manažer musí vybudovat a 

provozovat informa�ní systémy. 
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- Ši�itel 

v této roli poskytuje manažer lidem informace, které jsou d�ležité pro 

jejich práci. 

- Mluv�í 

tato manažerská role zajiš	uje tok informací zevnit� navenek; z 

organizace do vn�jšího sv�ta. 

 

Rozhodovací aktivity 

D�lat podstatná rozhodnutí pat�í mezi základní manažerské odpov�dnosti. 

Vlastní rozhodování se dle Mintzberga d�je prost�ednictvím následujících �ty� rolí:  

- Iniciátor 

tato role podn�cuje zm�ny: rozhoduje o tom, že bude ud�lána a kdy, 

kde, jak a s kým bude ud�lána. Manažer v této roli nap�íklad také 

deleguje a pov��uje lidi novými úkoly. 

- Krizový manažer  

se zabývá tím, jak by v�ci m�ly fungovat, jak by se lidé m�li chovat. 

Role krizového manažera je u�init opat�ení k náprav�. 

- Distributor zdroj�  

tato manažerská role má na starosti rozhodování o kvantit� a kvalit� 

zdroj�: pen�z, lidí, �asu. 

- Vyjednavatel 

tato manažerská role rozhoduje o tom, kam až se dá p�i vyjednávání 

zajít. Tato rozhodovací role je nezbytná pro interpersonální aktivity 

manažera. 

 

Fayol je vyznava�em racionáln�jšího, technokrati�t�jšího a tvrdšího p�ístupu, 

zatímco v Minzbergov� pojetí se z�eteln� objevuje i m�kká, humanistická stránka 

manažera. 
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2. Definice vedení lidí 

Vedení lidí je �innost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti 

s vedenými dosáhnout n�jakého nového cíle, jehož dosažení je v p�ímém a vlastním 

zájmu jak vedoucího, tak vedených. Vedoucí toho dosahuje prost�ednictvím rozší�ení 

mapy sv�ta vedených a motivací.  

 

Rozeberme si význam jednotlivých slov a slovních spojení: 

 

... �innost, jejímž smyslem je dosáhnout cíle ... 

Vedení je �innost, která má smysl ve svém výsledku. Jestliže �innost 

neprodukuje v kone�ném d�sledku výsledky, nem�že to být vedení.  

 

... dosáhnout cíle s vedenými ... 

I ostatní profese dosahují výsledk� s ostatními lidmi, nebo prost�ednictvím 

ostatních. Nap�íklad celý management je definován jako dosahování výsledk� 

prost�ednictvím ostatních. Naše definice toto obecné tvrzení p�esn�ji vymezuje a 

zužuje. P�i vedení, leadershipu, je d�ležité:  

 

... dosáhnout cíle ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými ...  

Nejedná se o to, že existuje n�jaký vztah mezi vedoucím a vedeným, ten 

existuje vždycky (protože i žádný vztah je typ vztahu). D�ležité je, že se jedná o 

vztah vzájemné sounáležitosti. N�kdo m�že mít vztah sounáležitosti s n�jakou 

skupinou, ale pokud jej skupina neakceptuje, není to vztah vzájemný. A opa�n�: 

�lov�k nemusí akceptovat skupinu.  

P�irozeným d�sledkem vymezení typu vztahu vedoucí - vedení jsme 

eliminovali vedení jako formální vztah nad�ízenosti a pod�ízenosti: n�kdo m�že být 

jmenován vedoucím skupiny, ale pokud jej skupina neakceptuje, pak ve smyslu naší 

definice nevede.  

N�kte�í lidé tvrdí, že vedou, a dokonce jsou i jako v�d�í autorita skupinou 

uznáváni. Ale nemají pocit sounáležitosti se skupinou. To jest, nap�íklad, selhání 

skupiny, nebo selhání jednotlivého �lena skupiny, nevnímá daný �lov�k jako selhání 

vlastní. To však není vztah sounáležitosti a ve smyslu definice daný �lov�k nevede. 
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Pocit osobního závazku a pocit odpov�dnosti rozhodn� odlišuje rádoby vedoucího od 

skute�ného vedoucího.  

 

...cíle, který je ve vlastním zájmu vedoucího i vedených ...  

Ti, kte�í dosahují výsledk� prost�ednictvím ostatních, nebo s ostatními, 

jinými slovy manaže�i, však pouze nevedou, ale též �ídí. P�i �ízení jde však o 

dosahování cíl�, které nemusí být v p�ímém a vlastním zájmu lidí, kterých se to týká.  

Nap�íklad manažer dá pracovníkovi úkol, pracovník jej splní a dostane za to odm�nu. 

Byl to úkol, který byl v p�ímém a vlastním zájmu pracovníka? Mohl být, pokud  

pracovník nepracoval pro peníze, ale bu� pro sám proces dosahování cíle, nebo pro 

sám výsledek. Jedno nebo druhé p�ineslo totiž pracovníkovi takové uspokojení, že 

další odm�ny nebylo pot�eba. Pokud je však úkol jenom prost�edkem k dosažení 

odm�ny, pak v p�ímém a vlastním zájmu pracovníka nebyl.  

N�kte�í manaže�i ve své �ídící roli, když mluví o motivaci, mluví hlavn� o 

odm�n� za odvedenou práci. Mluví-li však o motivaci �lov�k, který (i) vede, nikdy 

nezapomene mluvit o vzrušujícím cíli, o hrdosti, o tom, co to p�inese celku. A o tom 

je práv� ta druhá v�ta:  

 

... vedoucí to d�lá tak, že rozši�uje mapu sv�ta vedených ... 

P�jdeme-li v druhé v�t� naší definice, která mluví o „zm�n� mapy sv�ta” do 

kone�ného d�sledku, cítíme, že vedoucí v podstat� dosahuje dvojnásobného 

výsledku: vlastního cíle a „nového” �lov�ka. �lov�ka, který se v procesu vedení - 

dosahování cíle - zm�nil. Zm�na pohledu vedeného je u vedení nutností, u �ízení 

nikoliv. Místo rozši�ování mapy sv�ta se ve spojitosti s vedením oby�ejn� používá 

termín ovliv�ování. 

Tento termín je tak široký, až je nevhodný. Ovliv�ovat totiž op�t m�žeme 

dvojím zp�sobem: z p�ístupu �ízení a z p�ístupu vedení. P�i vedení jde o inspiraci, 

nové pohledy na v�ci a události, které nás obklopují, o nový pohled na vlastní „Já“ se 

všemi svými schopnostmi, hodnotami a p�esv�d�eními, souhrnn� �e�eno, jde o 

rozší�ení mapy sv�ta vedeného. �ízení je spíše v rozsahu p�esv�d�ování až donucení; 

nap�íklad prostým uložením úkolu.  
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... a motivací ... 

Vedoucí vzbuzuje vnit�ní touhu k n�jaké akci, �inu. Ne však k akci pro akci, 

ale k akci za ú�elem n��eho dosáhnout, nebo se naopak n��emu vyhnout. Vedoucí 

zkrátka poskytuje vnit�ní p�í�inu k pohybu a sm�r. Krátce �e�eno: vedoucí motivuje.  

 

... nový cíl ...  

Vedení se týká zm�ny, zatímco nap�íklad �ízení obecn� nikoliv; manažer ve 

své �ídící roli m�že být provozovatelem �i správcem stávajících systému a proces�.  

2. 1 Neurologické d�sledky vedení a �ízení  

P�edm�tem p�sobení manažera je zejména �lov�k. �innost, která p�sobí 

hlavn� na emocionální a duchovní stránku �lov�ka, je pojmenována vedením, 

�innost, která p�sobí na fyzické bytí a myšlení �lov�ka, je pojmenována �ízením. 

P�esto i toto vymezení ponechává p�íliš velký prostor pro subjektivní výklad. 

Dá se v�bec n�jak objektivn�ji poznat, zda �ídíme, nebo vedeme? 

 

Pokud manažer svoji �inností p�sobí na fyzické skute�nosti, nebo vyvolá v 

druhém �lov�ku primární aktivitu v jeho neocortexu (myšlení), pak �ídí. 

Pokud manažer vyvolá spíše aktivitu v limbického systému (emoce) nebo 

prost�ednictvím zm�n�ných stav� v�domí (spiritualita), pak vede. 

 

Výhodou tohoto zp�sobu odlišení vedení od �ízení je jeho jednoduchost a 

vysoká jednozna�nost. 

 

Odlišení �ízení a vedení má veliký význam. Jedna a tatáž v�c totiž v p�íjemci 

sd�lení m�že vyvolat zcela jiné reakce. Automaticky nelze dop�edu nikdy 

stoprocentn� tvrdit, jaký to bude mít pro daného �lov�ka význam. Proto je tak 

d�ležité nejd�íve naslouchat a snažit se pochopit a pak teprve být pochopeni. 

Další, a to velmi podstatnou výhodou je to, že pokud manažer dokáže s 

ur�itou pravd�podobností odhadnout, jakou vyvolává svojí �inností aktivitu, m�že 

podstatn� lépe odhadnout, než když to neví, jaké d�sledky, jak silné a jak trvalé, 
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bude mít tato aktivita na kone�né chování subjektu. Vytvá�í se tak dob�e definovaný 

�et�zec manažerské �innosti na projevu �lov�ka. 

Tím m�že manažer také lépe pochopit vn�jší projev, který jako zp�tnou 

vazbu dostává, a tak dále zlepšovat svoji manažerskou �innost. Své �ízení a vedení. 

Pokud neví, co vlastn� d�lá, zda �ídí, nebo vede, bude se moci výrazn� zlepšovat 

jenom t�žko. Je to pak spíše intuitivní, než profesionální management. 

 

Podíváme-li se nyní na to, jakou odezvu v�tšinou vyvolává klasická 

manažerská �innost, tj. plánování, navrhování, p�ikazování, koordinování a 

kontrolování v lidském jedinci, je z�ejmé, že primárn� se jedná o p�sobení na 

myšlení. Jde o �ízení. Naproti tomu (transforma�ní) leadership je spjat s pojmy jako 

inspirace, motivace, zaujetí, smysl, tedy s �innostmi vyvolávající v lidech v�tšinou 

emoce, �áste�n� i pocit spojení s duchovnem. 

 

Daniel Goleman se spolupracovníky tvrdí, že práv� emocionální inteligence, 

tj. schopnost manažera pracovat se svými i cizími emocemi, odlišuje manažera (s 

p�evažujícím racionálním stylem) od leadera, který umí oboje. V jeho pojetí je 

leadership totožný s pojmem holistického manažera (v�d�í osobnost). 

 

Hlavním požadavkem systémové integrace �lov�ka na celého �lov�ka je 

soulad a synergie všech �ty�ech základních profesionálních rolí: fyzické, sociální a 

emocionální, mentální a duchovní. Tyto profese pak lze použít podle pot�eb kontextu 

a v r�zném mixu ve všem, co �lov�k d�lá, na co myslí a co cítí. Dobrý leader, nebo 

v�d�í osobnost, je osobností integrovanou. �lov�k, který chce vést, musí být 

profesionálem v integraci všech �ty�ech rolí. Musí je mít a) všechny, musí je mít b) 

ve vzájemném souladu a musí je mít c) ve vzájemné synergii. A pak teprve, když 

prokáže, že to umí, m�že s tím jít s klidným sv�domím na ve�ejnost.  
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2. 2 Kritéria vedení lidí 

2. 2. 1 Um�ní vedení lidí 

Lidé d�lají to, co d�lat cht�jí a zárove� to, co vy chcete, aby d�lali, to, co lidé 

d�lají, d�lají rádi, z vlastního p�esv�d�ení a ve vlastním zájmu, to, co lidé d�lají, se 

snaží d�lat co možná nejlépe, lidé rostou a vyvíjejí se a lidé mají z jimi dosažených 

výsledk� dobrý pocit. 

 

2. 2. 2 Donucení v managementu  

Donucení je sada �inností a nástroj�, jejichž cílem je za�ídit, aby donucovaná 

osoba n�co u�inila, nebo se chovala stanoveným zp�sobem, a to bez ohledu na to, 

zda to chce, nebo ne. 

Kone�ným cílem donucení je tedy žádoucí, normované chování. Avšak 

p�edm�tem p�sobení donucení nemusí být jenom chování, ale i jiné skute�nosti. 

Chování se pak m�ní jako d�sledek. 

Krom� p�edm�tu p�sobení donucovací síly je d�ležitá i otázka donucovacích 

prost�edk�. Pokud se s cílem donutit �lov�ka rozhodneme p�sobit na jeho fyzickou 

stránku, lze si vybrat z celé �ady prost�edk�, a to jak moderních, tak t�ch, které naši 

vynalézaví p�edci objevili již v temném st�edov�ku. 

P�edm�tem p�sobení holistického managementu je celý �lov�k a jeho okolí. 

Na holistický management lze pohlížet jako na jednotu dvou �inností, a to �ízení a 

vedení, které p�sobí na jiné skute�nosti. 

�ízení pojímáme jako �innost, která p�sobí na skute�nosti fyzické povahy 

(prost�edí a chování ) a na skute�nosti spojené s lidským racionálním myšlením 

(nap�íklad znalosti, nebo n�které dovednosti). Oproti tomu vedení definujeme jako 

n�co, co p�sobí zejména na emocionální a duchovní stránky �lov�ka, a to v�etn� 

mezilidských vztah�. 

Klasický profesionální management, který se vyvinul po�átkem dvacátého 

století a u jehož zrodu stáli lidé, jako Taylor, Weber, Fayol a další, se koncentroval 

na �ídící �innosti. Pochopiteln�. V té dob� sta�ilo dob�e �ídit. Manažerský leadership 

by znamenalo luxusní mrhání �asem. V dnešní dob� to tak již není: management, 

jako jednota �ízení a vedení, je p�íkazem doby. 
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Je z�ejmé, že donucovací �innost m�že teoreticky p�sobit na �ty�i uvedené 

složky �lov�ka (t�lo, mysl, srdce a duši) a jeho prost�edí. Jelikož se jedná o 

systémový model �lov�ka v jeho prost�edí, který (správn�) �íká, že všechno souvisí 

se vším, je pon�kud nejasné, jak významné d�sledky na chování bude mít donucení v 

dané konkrétní oblasti. Pro praktický management by to cht�lo pon�kud 

deterministi�t�jší model. 

Takový zjednodušený, p�esto však dostate�n� funk�ní model p�í�in a 

d�sledk�, p�edstavuje model logických úrovní, který byl v devadesátých letech 

navržen nezávisle ve spole�nosti Franklin Quest (nyní Franklin Covey) a 

psychologem Robertem Diltsem z Kalifornské university. Používá se na celou �adu 

v�cí: od tvrdého time managementu, p�es budování tým�, po m�kkou terapii. Lze jej 

použít i na strukturování oblastí donucení. 

 

2. 2. 3 Prost�edí 

První v�cí, kterou se manažerské �ízení zabývá, je fyzicky existující prost�edí. 

�lov�k p�sobí na prost�edí a prost�edí na n�j. Z hlediska výb�ru alternativ chování 

tvo�í normy prost�edí v�bec ta nejtvrdší omezení chování, protože se na t�chto 

omezeních �asto podílejí i neodvolatelné objektivní fyzické zákony. 

Cht�jí-li manaže�i, aby se pracovníci chovali stanoveným zp�sobem, jedním 

ze zp�sob�, jak je k tomu donutit, je vytvo�ení normovaného prost�edí. 

Normovaného v tom smyslu, že jiné, než žádoucí chování je nemožné, nebo alespo� 

málo pravd�podobné. 

 

2. 2. 4 Chování  

Druhou normou je norma ur�ující chování. P�ímo ovliv�uje element, lidské 

chování, který je cílem všech donucení. Normování chování je mírn�jší než 

normování prost�edí, protože do této normy již není t�eba zahrnovat to, co bylo 

stanoveno normami prost�edí. Je mírn�jší i pro to, že se na jejím prosazení nepodílí 

fyzikální zákony. Jinými slovy �e�eno: jedinec se �asto m�že reáln� rozhodnout, zda 

se podle této normy bude chovat, nebo ne. Aby se pravd�podobnost žádoucího 

chování zvýšila, nastupuje donucení. 
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2. 2. 5 Schopnosti 

Nesta�í po lidech jenom chtít, aby se ur�itým zp�sobem chovali, d�ležité také 

je, aby se tak chovat um�li. Vznikl pojem „kvalifika�ních p�edpoklad�”. Schopnosti 

pracovníka k výkonu jeho práce (k normovanému chování) se ov��ují p�i jeho p�íjmu 

a zdokonalují vzd�láváním a tréninky v pr�b�hu pracovního pom�ru. Není to však  

nic jiného, než normování schopností. Norma stanovující schopnosti je slabší, než 

norma stanovující chování v tom smyslu, že p�ipouští ješt� více možností.  

 

Snem klasického managementu je dosáhnout determinovaného lidského 

chování, a to podle p�edstav manažera. Dosahuje se toho �ídícími �innostmi, jako je 

plánování, organizování, koordinování, kontrolování a vyhodnocování. 

Nastala nutnost pon�kud lidem rozvázat ruce a n�jakým zp�sobem ovlivnit jejich 

chování i tam, kde tvrdé normy nepamatují na nepredikovatelnou situaci. (Normy se 

zabývají jenom tím, co si lze p�edstavit. Nem�žete normovat n�co, co si p�edstavit 

nedovedete.) 

Proto nastoupil zájem o m�kké manažerské dovednosti. To však netrvalo v 

náro�n�jších ekonomikách moc dlouho. Organizace zjistily, že ani tak moc 

nepot�ebují manažery-kou�e, ani manažery-kn�ze, jako manažery, kte�í jsou i 

leadery. Mimo jiné i takové, kte�í i umí bouchnout p�stí do stolu i v m�kkých 

oblastech. 

 

2. 2. 6 Identita a poslání 

Hodnoty poskytují rámcový návod, jaké schopnosti jsou d�ležité, pro� toto a 

tamto mají znát a um�t, poskytují lidem vysv�tlení, pro� se tak mají chovat, ale 

neposkytují jim odpov�� na sm�r dalšího vývoje. Normální lidská bytost to však 

pot�ebuje. Pot�ebuje sm�r, který se má v toku �asu ubírat. 

Ur�ení sm�ru je výhodné i pro organizaci. Nap�íklad proto, že získání znalostí 

m�že trvat i n�kolik let a je nutné se p�ipravovat v p�edstihu. Bez toho, že by jedinec 

nev�d�l, kam organizace sm��uje a nevid�l své budoucí místo v ní, t�žko, p�et�žko 

po n�m chtít, aby se p�ipravoval na n�co, co možná nastane n�kdy. 

Proto se sou�asn� s hodnotami oby�ejn� stanovuje i dlouhodobé poslání 

organizace a její identita. Poslání a identita také v kone�ném d�sledku ovliv�ují 

chování, ješt� však voln�ji a zárove� ší�eji než hodnoty. Teprve v rámci tohoto 



19 

poslání se stanovují hodnoty, kritéria, schopnosti, normuje se chování a za�izuje 

fyzické prost�edí. 

Dobré organizace, které jsou dob�e �ízeny a vedeny, to mají takhle ud�láno 

shora dol� (poslání a identita - hodnoty - schopnosti - chování - výsledky a 

prost�edí), všechny jednotlivé úrovn� jsou spolu slad�ny a provázány. 

Zdálo by se, že všechno musí b�žet naprosto hladce, výkonn�, efektivn� a 

udržiteln�. Není to tak. Nemusí to b�žet hladce, výkonn�, efektivn� a udržiteln�. A 

také to �asto neb�ží. D�íve �i pozd�ji p�ijde den, kdy se již nadále nelze ukrývat p�ed 

tím, co jsme ud�lali. Ukazuje se, že je ve h�e ješt� další faktor, který je analogií 

fyzikálních zákon�, omezující svobodu na úrovni prost�edí. Na další úrovni existují 

jakési další p�írodní zákony, které, a� je nelze zachytit matematickými vzorci, jsou 

stejn� nemilosrdné, jako t�i Newtonovy zákony. 

 

2. 2. 7 Sounáležitost a principy 

S t�mito „zákony”, nebo, jak je b�žné je v managementu nazývat, principy, 

nelze nic d�lat. Jediné, co leade�i d�lají, je, že je poznávají a tlumo�í je ostatním: s 

pokorou v��i princip�m a v sounáležitosti s nimi budují identitu a poslání svoji i 

organizace a další následující logické úrovn�. 
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2. 2. 8 Shrnutí logických úrovní p�edm�tu donucení 

1 

 

Manažerské donucení se odehrává na šesti logických úrovních. Na úrovní 

sounáležitosti, identity, schopností, chování a prost�edí. Na obou krajních úrovních, 

na úrovni sounáležitosti a prost�edí, jsou manaže�i p�irozen� omezeni p�írodními 

principy a zákony. 

 

2. 2. 9 Donucovací prost�edky leadershipu 

I p�i vedení, tj. pro oblast emocí, vztah� a duchovna, se používají r�zné druhy 

síly, r�zné prost�edky (nástroje). 

Existuje mnoho pohled� na to, jak prost�edky donucení kategorizovat. Jedním 

z užite�ných d�lení je rozd�lit je na transak�ní a netransak�ní. 

Transak�ní nástroje p�edstavují sm�nu n�co za n�co. Jejich užití v 

transforma�ním leadershipu sm�rem dovnit� k vedenému týmu je pom�rn� �ídké. 

P�esto existuje. 

Nap�íklad vytvá�ení vztahu leadera a vedených má transak�ní povahu. Leader 

poskytuje lidem n�co, za co jsou ochotni se nechat vést. Jako nap�íklad smysl a 

sm�r, bezpe�í a pod. Leader sám p�i této transakci získává (nehierarchickou a 

vztahovou) legitimitu v�dce. 

                                                 
1 HÁJEK, Martin: Donucení v managementu - Logické úrovn� p�edm�tu donucení. [online] 
<htttp://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=421%3Amanagement-
donuceni&catid=55%3Amanagement-vedeni-rizeni&Itemit=214&limitstart=1> [cit. 2009-11-9]. 
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Když leader zjistí, že došlo k porušení hodnot, nebo identity nebo 

sounáležitosti s principy, což pozná pouze z vn�jšího projevu (výsledky a chování), 

nastupují z jeho strany rychlá opat�ení. N�kdy m�kká, n�kdy i tvrdá a rázná, vždy 

však netransak�ní. 

Stejn� jako p�i m�kkém p�sobení vystupují p�i donucení do pop�edí 

komunika�ní schopnosti leadera. Mnoho manažer� tohle neumí. Trpí falešným 

p�esv�d�ením, že stále musí být vyrovnaní, nad v�cí, nezaujatí. Efektivní leade�i umí 

zd�raznit d�ležitost silou hlasu, tonalitou i neverbálními prost�edky. N�kte�í leade�i 

p�i tom jdou nad svoji b�žnou úrove� síly hlasu (nebo mimiky, nebo rychlosti), 

n�kte�í naopak dol�. Je to individuální, funguje oboje. 

P�i donucování je vždy velmi d�ležité pojmenovat nikoliv pouze pozorované 

chování a jeho výsledky, ale hlavn� pojmenovat hodnotu, kritérium, p�esv�d�ení, 

identitu, sounáležitost, kterých se dané chování týká. Neu�iní-li to manažer, pak 

nevykonává donucení holisticky, ale pouze z role �ídící. 

Leader také m�že, podobn� jako to d�lá �ízení, jednostrann� pojmenovat 

d�sledky: co se stane, když se jedinec nebude chovat v souladu se sdílenými 

hodnotami. M�že to tak u�init, protože na to má kontrakt: leader reprezentuje celou 

skupinu a jeho úkolem je sdílené hodnoty chránit. 

3. Motivace a vedení lidí 

Jednou z d�ležitých funkcí manažera v jeho vedoucí roli je vzbudit v lidech 

nadšení, zaujetí, zápal a dodat lidem vnit�ní energii k žádoucí �innosti. Jinak �e�eno 

motivovat. 

Dovednost motivovat lidi je zcela odlišná od dovedností, které jsou pot�ebné 

pro dobré �ízení. Je to zejména z toho d�vodu, že p�i motivování p�sobí manažer na 

jinou stránku lidské osobnosti než p�i �ízení. 

Ú�elem motivace je vzbudit nadšení, zaujetí, zápal a dodat vnit�ní energii k 

�innosti. Jinak �e�eno jde o to vzbudit pot�ebné emoce. 

Pro ú�innou motivaci však pouhé „být dobrý v práci s emocemi” nesta�í. Je 

t�eba v�d�t, že lidská motivace se �ídí n�jakými p�írodními zákony. Pokud ten, který 
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motivuje, tyto zákony ignoruje, do�ká se p�ekvapení, protože zákony fungují, a	 

chce, �i ne. Pro ú�innou motivaci je nutné tyto zákony znát a využívat je. 

Ani to však nesta�í. D�vodem je skute�nost, že zatímco lidé jako živo�išný 

druh jsou stejní, každý �lov�k je, díky své subjektivní, jedine�né a individuální 

zkušenosti, jiný. Tato skute�nost klade na osobu, která motivuje, další nároky: um�t 

pozorovat, empaticky naslouchat, akceptovat a chápat. 

Motiva�ní dovednosti jsou neodd�liteln� spjaty s osobností toho, který 

motivuje: rozvrácená, nevyrovnaná osobnost, osobnost, která neumí vést ani sebe, 

t�žko bude tou osobou, které lidé naslouchají. Pro �lov�ka, který chce vést a tedy i 

motivovat, to znamená mnoho práce se sebou samotným. Což je rozdíl od �ízení, 

které je zam��eno sm�rem ven, sm�rem na prost�edí, systémy, struktury a lidi v nich. 

 

Bez motivace není vedení. 

Bez správných emocí (nap�íklad bez nadšení a touhy) není motivace. 

Bez správné komunikace nejsou správné emoce. 

Bez sebeuv�dom�ní a sebevedení nelze dob�e komunikovat.  

3. 1 Bez správných emocí není motivace  

A	 již motivaci definujeme jakkoliv rozumn�, vždy je tam p�ítomen 

emocionální prvek. Vždy	 ú�elem motivace, je uvést jedince, �e�eno slovy klasické 

psychologie, do takového kognitivního, konativního a afektivního stavu, který je 

p�íznivý pro to, aby daný jedinec dosáhl pot�ebného cíle.  

Je z�ejmé, že jen emoce, které nutkají k pohybu v žádoucím sm�ru jsou pro 

motivaci ty žádoucí.  

I takzvan� negativní emoce nám pomáhají. Strach, odpor, nelibost - to vše 

nám dává signál, abychom se n��eho vyst�íhali.  

Vzbudit v n�kom emoce není žádná v�da. Vzbudit emoce, které motivují, to 

již tak snadné není. A práv� to je um�ní motivace. Um�ní, které tvo�í jednu z 

d�ležitých sou�ástí um�ní vedení lidí. 
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3. 2 Bez správné komunikace nejsou správné emoce  

Motivace m�že probíhat dv�ma zp�soby. V prvním p�ípad� lidé motivují 

sami sebe tím, že hledají, objevují a vykonávají práci, která napl�uje jejich pot�eby, 

zajiš	uje spln�ní toho, co cht�jí. Ve druhém p�ípad� jsou lidé motivováni 

managementem prost�ednictvím r�zných metod. Tyto dva zp�soby se jmenují vnit�ní 

a vn�jší motivace. 

Chceme-li motivovat, musíme poznat oboje. Poznat co lidi i daného 

konkrétního jedince motivuje a co demotivuje a snažit se zajisti, aby pokud možno 

byla vnit�ní a vn�jší motivace v souladu.  

Vnit�ní motivaci spíše poznáváme, vn�jší spíše zajiš	ujeme. Pracovníky 

m�žeme jak motivovat, tak demotivovat. To, na �em záleží, je vhodnost naší 

komunikace s p�ihlédnutím k lidem i danému jedinci. 

Nem�žeme nekomunikovat. Bez správné komunikace nejsou správné emoce. 

 

3. 2. 1 Sebeuv�dom�ní a komunikace 

Bez sebeuv�dom�ní a sebevedení nelze dob�e komunikovat. Pokud si 

manažer neuv�domuje, co vlastn� chce dosáhnout jako �lov�k, co chce dosáhnout 

svojí komunikací, pokud si neuv�domuje, jak vlastn� komunikuje, jaké má svoje 

vlastní hodnoty, p�esv�d�ení, podle �eho posuzuje správnost a nesprávnost, asi t�žko 

bude nerozporn� komunikovat a vyvolávat žádoucí odezvu.  

Dostate�né sebepoznání a sebevedení je pro dobrou manažerskou 

komunikaci, pro vedení lidí a pro jejich motivaci velmi podstatné. 
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3. 3 Základní pojmy motivace  

3. 3. 1 Ú�el motivace 

Co chceme dosáhnout tím, že ostatní motivujeme? Jak se to liší od toho, co 

dosahujeme p�esv�d�ováním nebo donucováním? 

V manažerském kontextu je ú�elem motivace vybudit v ostatních touhu a 

p�ání d�lat nebo ud�lat n�co, co je v souladu se zájmy organizace. 

P�esv�d�ování a donucování lidí má podobný ú�el jako jejich motivování : 

také jde o to, aby chování pracovník� bylo v souladu se zájmy organizace. V p�ípad� 

p�esv�d�ování a donucení však chybí sl�vka „touha a p�ání ”. Chybí zde nadšení, 

zaujetí, zápal, plná osobní angažovanost, chybí zde emocionální zapojení �lov�ka do 

dané �innosti. 

�innost lidí, kte�í jsou motivováni a t�ch, kte�í jsou nuceni, nebo znechuceni, 

m�že být navenek shodná. Rozdíl je zejména ve vnit�ním prožívání dané �innosti. 

Toto vnit�ní prožívání se �asto projevuje navenek a zp�sobuje rozdílné materiální 

výsledky. 

Je pravdou, že vn�jší výsledek �innosti, která prob�hne donucením, m�že být 

stejný jako výsledek, kterého je dosaženo motivací. 

P�estože vn�jší výsledek je stejný, nebo podobný, vnit�ní pocit, který si 

vykonavatel �innosti odnáší, je diametráln� jiný. V p�ípad� motivace se jedná o 

dobrý pocit, v p�ípad� p�esv�d�ování spíše o neutrální a kone�n� v p�ípad� donucení 

jde o výrazn� negativní pocit. To má sv�j význam p�i opakování dané �innosti: má-li 

daná �innost opakovaný, nebo dlouhodobý charakter, je lépe motivovat, než nutit. 

 

3. 3. 2 Definice motivace 

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu 

ú�el a sm�r. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenapln�ných 

pot�eb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organiza�ních cíl�. Je to 

v�le n��eho dosáhnout. 
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Pojem motivace vyjad�uje psychologické p�í�iny jednání �i chování v�bec. 

Motivace je hnacím motorem lidského jednání. 

Motivace je do�asný a dynamický stav. 

Motivovaná osoba má touhu a p�ání n�co ud�lat. 

Motivace je tlak mentálních sil n�co ud�lat. 

Motivace jsou pocity, které n�koho nutí dosáhnout ur�itého cíle. 

Motivace jsou faktory, které nutí �lov�ka se chovat ur�itým zp�sobem. 

Motivace je souhrn ur�ujících sil, které jsou za veškerou �inností organismu. 

Motivace je soustava pohnutek k ur�ité �innosti. 

Motivace je psychologický proces vedoucí k energetizaci organismu. 

 

3. 3. 3 Dimenze motivace 

Motivace má ur�ité dimenze: vztahuje se k iniciaci, sm�ru, intenzit� a 

trvalosti chování. 

Iniciace znamená, že stav motivace je n��ím a n�jak iniciován. N�kdy je 

p�í�ina interní, n�kdy externí. N�kdy n�co vidíme a podle toho jednáme, jindy je to 

na základ� toho, co slyšíme �i máme jiné senzorické informace. 

Motivace má ur�itý sm�r. K dané �innosti existují dva základní sm�ry: 

sm�rem od a sm�rem k. N�kdy d�láme �innost proto, abychom se n��emu vyhnuli, 

jindy zase vynakládáme energii na to, abychom n��eho dosáhli. 

 

3. 3. 4 Motivace a výkon 

Platí, že naše chování není ur�eno pouze motivací, ale je také ovliv�ováno 

biologickými, kulturními a situa�ními aspekty. 

To nap�íklad znamená, že : 

Motivace nezaru�uje vysoký výkon, bez motivace však vysoký výkon není. 

Abyste dosáhli vysokého výkonu, musíte, krom� motivace, zajistit i n�co 

navíc. Výkon je ovliv�ován �adou nemotiva�ních vn�jších a vnit�ních faktor�. Z 

vn�jších bych jmenovala nap�íklad pracovní nástroje, procesy, systémy, z vnit�ních 

pak znalosti, dovednosti, p�esv�d�ení, hodnoty. 
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3. 3. 5 Motivy 

Motivy jsou definovány jako pohnutky, psychologické osobní p�í�iny reakcí, 

�inností a jednání �lov�ka. Za základní formu motiv� jsou pokládány pot�eby. Pocit, 

že n��eho máme nedostatek nás vede k �innostem, kterými pot�ebu uspokojujeme. 

 

Nejznám�jší je bezesporu teorie pot�eb Abrahama Maslowa. 

Krom� pot�eb existují i jiné motivy. K nejznám�jším pat�í pudy, zájmy, cíle, 

ctižádost, ideály a zvyky: 

 

Pud - vrozená pohnutka �innosti, ozna�ení pro energii nebo cílenou �innost až 

nutkání (pud pohlavní, mate�ský apod). 

 

Zájem - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem �lov�ka k p�edm�t�m 

nebo �innostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhran�ný 

zájem ozna�ujeme pojmem záliba. 

 

Ctižádost (ambice) - snaha o sebeuplatn�ní, vyniknutí. 

 

Cíl - uv�dom�lý sm�r aktivity, když chceme n��eho dosáhnout, n�co vykonat, 

n��emu se vyhnout, n�co d�lat �i ned�lat apod. Cíle si �lov�k stanovuje, aby dosáhl 

uspokojení svých pot�eb. 

 

Ideály - jsou vzorové cíle, nap�. ideál životního partnera, zp�sobu života apod. 

 

Zvyk - tendence vykonávat za ur�itých okolností ur�itou �innost. 

 

3. 3. 6 Frustrace 

Jaký máme pocit, když svým motivovaným chováním nedosáhneme výsledku 

– mizerný. Tak tomuto pocitu se v tomto kontextu odborn� �íká frustrace. 

Chci �íci, že je t�eba velmi odpov�dn� uvážit, zda máme lidi, které vedeme, 

motivovat k dosažení cíle. Protože když oni nedosáhnou cíle, ke kterému jsme je 

motivovali, co dosáhneme? Jejich frustrace. Naše organizace z toho nemá a nebude 

mít žádný prosp�ch. Proto p�ipravme i „tvrdé” organiza�ní složky, systémy, 
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struktury, procesy, dodejme lidem odpovídající znalosti a dovednosti, a to alespo� v 

té mí�e, aby byli p�i dosahování svých cíl� co nejúsp�šn�jší. 

3. 4 Vybrané teorie motivace k vedení lidí 

Nejen odm�na za odvedenou práci je to, co nás a ostatní motivuje k tomu, 

abychom n�co d�lali, nebo abychom se n��emu vyhnuli. Leader musí v�d�t, co 

motivuje jeho samotného, musí se sám um�t motivovat a teprve pak m�že za�ít 

inspirovat a motivovat ostatní. Musí znát i um�t. Teprve pak m�že vést. 

 

3. 4. 1 Pojmy teorií motivace 

Hodnota - to, co odpovídá pot�eb� �lov�ka, co pot�ebuje. 

 

Pot�eba - prožívaný nedostatek n��eho, co má pro �lov�ka hodnotu. 

 

Stimul - vn�jší podn�t, pobídka, která p�ichází z okolí. 

 

Motiv - vnit�ní pohnutka, p�í�ina chování, která ur�uje sm�r a intenzitu chování 

�lov�ka.  

 

Cíl - cíle si �lov�k stanovuje, aby dosáhl uspokojení svých pot�eb. 

 

P�esv�d�ení - n�co, �emu o sob� a o sv�t� kolem nás �lov�k v��í. 

 

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu 

ú�el a sm�r. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenapln�ných 

pot�eb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organiza�ních cíl�. Je to 

v�le n��eho dosáhnout. 

Lidské chování je tém�� vždy n��ím motivováno. Navíc je však ovliv�ováno 

biologickými, kulturními a situa�ními aspekty. 
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3. 4. 2 Teorie motivace 

Existuje velké množství teorií motivace. Obecn� se nejširšího uznání dostalo 

následujícím: Maslowov� hierarchické teorii pot�eb, Herzbergov� dvoufaktorové 

teorii, Vroomov� teorii o�ekávání, Adamsov� teorii rovnováhy, Skinnerov� teorie 

pozitivního posílení a McClellandov� teorii získaných pot�eb. 

 

3. 4. 2. 1 Maslowova hierarchická teorie pot�eb 

Teorie pot�eb jsou pravd�podobn�ji nejznám�jší teorie motivace. Tvrdí, že 

lidé jsou pohán�ni dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem pokud se jim do 

cesty nepostaví p�ekážky. Tyto p�ekážky zahrnují hlad, žíze�, finan�ní problémy a 

v�bec všechno, co lidem brání v jejich plném rozvoji. 

Jedním z nejvýzna�n�jších výzkumník� v této oblasti byl americký psycholog 

Abraham Maslow (*1908 - †1970), který uvedl v roce 1943 svoji slavnou hierarchii 

pot�eb. 

Tato teorie tvrdí, že lidé jsou motivováni ur�itými pot�ebami a že tyto pot�eby 

tvo�í hierarchickou strukturu, která je tvo�ena dv�ma hlavními skupinami: pot�ebami 

odstran�ní n�jakého nedostatku (tzv. D-pot�eby, jako Deficiency Needs) a 

pot�ebami dosažení n��eho (tzv. B-pot�eby, od Being Values). 

Nejsou-li uspokojeny D-pot�eby, je poci	ována úzkost a snaha odstranit 

nedostatek, snaha zaplnit chyb�jící pot�ebu. Je-li pot�eba uspokojena, není pocit 

žádný. A to je významný rozdíl od pot�eb B-skupiny, ve které nejen, že existuje 

dobrý pocit z napln�ní t�chto pot�eb, ale napln�ním této pot�eby jsme dokonce 

motivováni o to více. 

V rámci D-pot�eb existují �ty�i hierarchické úrovn�: nejprve �lov�k 

uspokojuje své základní lidské pot�eby, které jsou dány evolucí, a když je má 

uspokojeny, teprve pak se snaží o napl�ování neuspokojených pot�eb vyšších. Pokud 

se objeví nedostatek v nižších vrstvách, �lov�k se nebude starat o vrstvy vyšší a vrátí 

se zp�t k uspokojování t�ch základních. 
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Maslowova hierarchie pot�eb2 

 

Tento stav, stav sebetranscendence �i spirituality, nakonec Maslow umístil na 

samý vrchol své pyramidy. P�esto Maslow na sklonku své pracovní kariéry (1971) 

p�ipustil, že sebetranscendence nemusí nutn� být podmín�na napln�ním nižších 

pot�eb. A ješt� jedna v�c: dosažení stavu sebenapln�ní je ideál, který p�edstavuje 

úplné porozum�ní toho, kdo daný jedinec je, pocit hlubokého a integrálního 

napln�ní. Znamená to, že veškeré individuální pot�eby jsou napln�ny. Dílo je 

dovršeno a není nic, co by ješt� zbývalo. Nutn� nastává konec v nehybnosti. P�vodní 

teorie Abrahama Maslowa byla od svého vzniku v roce 1943 jejím autorem postupn� 

dopl�ována a rozši�ována: p�tiúrov�ový model, ve kterém byla v B-pot�ebách pouze 

seberealizace, se zm�nil na sou�asný osmiúrov�ový. Maslow píše, že lidé, kte�í 

dosáhli seberealizace a sebenapln�ní n�kdy zažívají stav, ve kterém si jsou v�domi 

nejen svého plného potenciálu, ale také n��eho, co je samotné p�esahuje - plného 

potenciálu lidstva jako celku. 
                                                 
2 HÁJEK, Martin: Vybrané teorie motivace k vedení lidí. [online] 
<htttp://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Ateorie-
motivace&catid=65%Ateorie-motivace&Itemit=214> [cit. 2009-11-9]. 
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3. 4. 2. 2 Stephen Covey 

Systémový model nabízí i Stephen Covey ve form� �ty� základních lidských 

pot�eb - fyzické, sociální, mentální a duchovní - ve kterém je nutno harmonicky 

uspokojovat všechny uvedené pot�eby.3 

 
 

3. 4. 2. 3 Paul Lawrence a Nitin Norhia 

Velmi podobný model nabízejí Paul Lawrence a Nitin Nohria ve své 

publikaci z roku 2002 „Driven: How human nature shapes our choices”. Zatímco 

Covey p�i konstrukci svého modelu vycházel ze studia „literatury moudrosti”, 

Lawrence a Nohria, odborníci na pracovní motivaci, vnímají �lov�ka jako produkt 

p�irozeného výb�ru. Vycházeli z poznatk� evolu�ní biologie a psychologie a došli k 

záv�ru, že lidské chování je pod�ízeno �ty�em (ABCD) základním silám (drives): 

 

Acquire 

Pot�eba jedince získávat objekty a zkušenosti, které stav jedince zlepší 

vzhledem k ostatním lidem. 

 

Bond 

Pot�eba navazovat s ostatními lidmi recipro�ní vztahy. 

 

 

                                                 
3 HÁJEK, Martin: Vybrané teorie motivace k vedení lidí. [online] 
<htttp://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Ateorie-
motivace&catid=65%Ateorie-motivace&Itemit=214> [cit. 2009-11-9]. 
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Comprehend 

Pot�eba poznávat a pochopit „smysl sv�ta”, který je z v�tší �ásti sociálním 

konstruktem. 

 

Defend 

Pot�eba ochra�ovat a bránit svou rodinu, p�átele, p�esv�d�ení a zdroje. 

 

Auto�i tvrdí, že tyto �ty�i síly p�sobí relativn� nezávisle, což má své výhody i 

nevýhody. Výhodou je širší repertoár výb�ru, to jest v�tší flexibilita. Nevýhodou je, 

že se síly mohou dostat do konfliktu. Nap�íklad: Dám p�ednost dobrému vztahu, 

nebo pen�z�m, které z toho mohu získat? Chci se v této nové práci hlavn� n��emu 

nau�it, nebo mi jde jenom o mzdu? 

Lawrence a Nohria také došli k záv�ru, že pro dosažení cíle je nejlepší, pokud 

všechny �ty�i síly p�sobí sou�asn� a jednotn� (ve stejném sm�ru). 

 

3. 4. 2. 4 Hezbergova dvoufaktorová teorie 

Jednou z teorií, která, podle m�, pom�rn� vhodn� dopl�uje Maslowovu 

hierarchickou teorii pot�eb a systémové teorie je dvoufaktorová teorie Fredericka 

Herzberga (*1923 - †2000). 

Frederick Herzberg si všiml, že na pracovišti existují dva faktory: absence 

prvních zp�sobuje nespokojenost, ale jejich p�ítomnost nevede ke spokojenosti, 

zatímco absence druhých nezp�sobuje nespokojenost, ale jejich p�ítomnost vede ke 

spokojenosti. První skupinu nazval faktory hygienickými, druhou faktory 

motiva�ními. Mezi hygienické pat�í nap�íklad: firemní benefity (nap�. auto, mobil), 

pracovní podmínky, plat, vztahy s pod�ízenými a nad�ízenými. Mezi motiva�ní pat�í 

úsp�ch, uspokojení z práce, uznání, odpov�dnost, pokrok a osobní rozvoj. Herzberg 

porovnal tyto dv� skupiny vzhledem k �asovým dopad�m s tímto záv�rem: 

uspokojení hygienických faktor� p�inese jenom krátkodobý efekt a uspokojování 

motiva�ních faktor� p�ináší relativn� dlouhodobou spokojenost. 

Uve�me konkrétní p�íklad aplikace dvoufaktorové teorie: uznání za 

odvedenou práci (motiva�ní faktor) a výplata (hygienický faktor). Pokud pracovníka 

nezaplatíme, bude pravd�podobn� vícemén� rozzloben. Pokud jej zaplatíme, bude 

krátkodob� rád, ale to brzy pomine. To jest po pom�rn� krátkém �ase po výplat� 
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(výplat� nad ur�itý limit, samoz�ejm�) nebude ani spokojen, ani nespokojen. Na 

druhou stranu, jestliže mu poklepeme na rameno a up�ímn� proneseme : „Dobrá 

práce!”, bude mít tento dobrý pocit relativn� dlouho a tento pocit se odrazí na jeho 

pracovním výkonu. A pokud na ramena neklepáme a lidem ned�kujeme, alespo� je 

tím, jako v p�ípad� nezaplacení výplaty, nerozzlobíme. 

 

3. 4. 2. 5 Vroomova teorie o�ekávání 

Procesní teorie se zabývají motivací v termínech racionálních kognitivních 

proces�. Známá je teorie o�ekávání Victora Vrooma (*1932): 

Neustále v nás probíhá proces predikce budoucnosti. Jestliže jsme 

p�esv�d�eni o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a zp�sobu cesty k výsledku, pak jsme 

motivováni cíle dosáhnout. P�i rozhodování se o našem chování up�ednost�ujeme to, 

které má nejv�tší motiva�ní sílu. Motiva�ní síla je v podstat� úm�rná t�em našim 

p�esv�d�ením. 

 

a) Valence - p�esv�d�ení o p�itažlivosti cíle; 

b) Instrumentality - p�esv�d�ení o tom, že když se budeme chovat definovaným 

zp�sobem, cíle dosáhneme; 

c) Expectancy - p�esv�d�ení o tom, že se tak chovat budeme um�t. 

 

Z praktického hlediska je zkrátka nutné pracovat s t�mito p�esv�d�eními: 

� že cíl je a že je žádoucí 

� že je v�bec možné cíle dosáhnout 

� že práv� daný �lov�k m�že cíle dosáhnout 

� že daný zp�sob dosažení cíle je vhodný a etický 

� že si daný �lov�k cíle zaslouží.  

 

Pochopiteln� nejde jen o slibování a p�esv�d�ování, ale také, a to hlavn�, 

praktickými ukázkami - vedení p�íkladem - ze strany leadera.  

 

3. 4. 2. 6 Adamsova teorie rovnováhy 

John Stacey Adams uvedl tuto teorii pracovní motivace v roce 1963. Podle 

této teorie si pracovníci podle srovnatelných tržních m��ítek porovnávají, co do práce 
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vkládají s tím, co z ní získávají. Vkládají sv�j �as, úsilí, loajalitu, toleranci, 

flexibilitu, angažovanost, spolehlivost, duši i srdce a získávají finan�ní odm�ny, 

benefity, jistotu, uznání ocen�ní, odpov�dnost, pocit rozvoj a r�stu, zábavu atd. 

Pokud mají pocit, že jejich vstupy nejsou pat�i�n� vyváženy s výstupy, stávají se 

demotivovanými a hledají zm�nu nebo zlepšení nebo snižují své vklady do práce. 

Pokud mají pocit, že vyváženy jsou, jsou motivováni pokra�ovat na stejné úrovni 

vstup�. Bude-li mít pracovník pocit, že je p�ecen�n, m�že zvýšit své pracovní úsilí, 

avšak také m�že vnit�n� p�ehodnotit hodnotu svých vstup� sm�rem nahoru bez 

sou�asného zvýšení vn�jšího projevu - reálných vstup� do práce. 

Podle teorie pracovníci vstupy a výstupy s�ítají, to jest, jednu mén� 

uspokojivou �ást (nap�íklad pocit odpov�dnosti) lze nahradit p�idáním druhé 

(nap�íklad jistoty). 

 

3. 4. 2. 7 Skinnerova teorie pozitivního posílení    

Burrhus F. Skinner (*1904 - †1990), význa�ný americký psycholog, 

zastánce behaviorismu, se mj. zabýval opera�ním podmi�ováním p�i modifikaci 

chování. 

Idea jeho teorie pozitivního posilování je založena na prosté myšlence: 

d�sledky (chování) ovliv�ují chování. V centru této teorie stojí t�i pravidla d�sledk�: 

- d�sledky, které dávají odm�nu, posilují chování,  

- d�sledky, které poskytují potrestání, chování oslabují 

- v p�ípad�, že d�sledky neposkytují ani odm�nu, ani potrestání, chování 

vyhasíná 

 

Praktická aplikace této teorie je z�ejmá: chceme-li posílit chování (aby bylo 

intenzivn�jší, �ast�jší, pravd�podobn�jší), poskytneme za n�j odm�nu. Naopak, 

chceme-li jej oslabit (ud�lat mén� intenzivní, mén� �ast�jší, mén� 

pravd�podobn�jší), poskytneme trest. Pokud chceme, aby chování vyhaslo (postupn� 

zmizelo), nev�nujeme mu pozornost. A my také tak fungujeme: chování, které se 

nám osv�d�ilo, tj. poskytlo nám pozitivní zp�tnou vazbu, opakujeme a na druhou 

stranu byli bychom blázni, kdybychom d�lali to, co evidentn� výsledky, které 

chceme, nedává. 
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Teorie pozitivního posílení je teorie funkcionalistická: ukazuje, jak v�ci 

fungují, nedává však návod na to, co p�esn� funguje v tom smyslu, že ne�íká, co 

p�esn� posiluje, nebo oslabuje dané chování. Musíme si na to p�ijít my sami metodou 

pokus a omyl, avšak vyzbrojeni ostatními teoriemi motivace a naší vnímavostí a 

flexibilitou. 

Praktické použití má však ješt� další úskalí, kterých bychom si m�li být 

v�domi: v lidské spole�nosti je pom�rn� obtížné kontrolovat všechny zdroje posílení 

a oslabení. To jest, nap�íklad, budeme-li n�kterého pracovníka pozitivn� posilovat, 

možná, že vliv jeho koleg� opa�ným sm�rem m�že být v�tší než náš. Je �asto 

pom�rn� obtížné vyvolat interní zm�ny v tom smyslu, že zm�ny chování jsou pouze 

jakoby na povrchu dané osoby. Daná osoba to d�lá pouze kv�li odm�n�. Je velmi 

obtížné správn� trestat. Trestání je sice ú�inné, ale možná, že je ú�inné až p�íliš a v 

p�ípad� nevhodného použití m�že vyvolat pom�rn� silné a nežádoucí a dlouhodobé a 

t�žko napravitelné vedlejší efekty. 

 

3. 4. 2. 8 McClellandova teorie získaných pot�eb 

David C. McClelland (*1917 - †1998) byl americkým behaviorálním a 

sociálním psychologem. Jeho teorie získaných pot�eb je známa též pod jmény teorie 

t�í pot�eb, teorie nau�ených (osvojených) pot�eb. 

McClelland tvrdí, že lidé mají pot�ebu n��eho dosáhnout, n�kam pat�it a 

pot�ebu moci. Liší se pouze tím, jaký mají vnit�ní žeb�í�ek priorit t�chto pot�eb. 

Ten, který chce hlavn� n��eho dosáhnout (Achiever), má tendenci excelovat a 

oce�uje �asté potvrzování toho, jak je dobrý. Vyhýbá se riziku, ze kterého není 

patrný zisk, nebo kde je pravd�podobnost neúsp�chu p�íliš vysoká.  

Ten, který chce hlavn� n�kam pat�it (Affilation seeker), má tendenci 

vyhledávat zejména harmonické vztahy s ostatními lidmi. Jsou konformní. 

Vyhledávají spíše souhlas než uznání.  

Ten, který má silnou pot�ebu moci (Power seeker), má tendenci k síle a moci, 

a to bu� kv�li ovládání lidí nebo kv�li dosažení cíle. Nevyhledává ani uznání, ani 

ocen�ní, sta�í mu pouze souhlasná dohoda. 
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3. 5 Emoce 

Emoce mají úzký vztah k motivaci a jsou považovány za subjektivní 

zkušenostní složku motivace. Emoce nejsou nezbytn� spojeny s n�jakým cílem. 

Objevují se jako výsledek interakce mezi vjemem vn�jšího stimulu, 

neurální/hormonální odezvy na tyto vjemy (pocity) a subjektivního významu, který 

t�mto pocit�m p�ikládáme. 

 

Je d�ležité, aby leader poskytoval pomoc, podporu, inspiraci, aby ukazoval 

p�íklady. Hlavn� je však d�ležité poznat lidi takové, jací jsou; co je baví, co je 

motivuje a snažit se je vést k plnému rozvinutí jejich schopností.  

Je d�ležité, aby leader pomáhal lidem objevovat jejich vlastní schopnosti, 

p�edpoklady. 

Žádný leader není jediným zdrojem motivace. Je proto d�ležité pomáhat 

lidem p�ekonávat vlastní omezení a nalézat jejich vlastní vnit�ní motiva�ní zdroje. 

Je podstatn� snazší n�koho motivovat, nebo mu pomáhat, pokud se leader dovede 

„vcítit do jeho/její k�že”. 

Hodn� v tom leader�m pomáhá empatické naslouchání, které je podstatn� víc, 

než pouhé poslouchání. Je d�ležité pochopit, jak se druhá strana cítí.  

Bez ovzduší vzájemné d�v�ry a pochopení lze toho d�lat v oblasti motivace pom�rn� 

málo. 

Hlavními faktory, které p�ispívají k uspokojení z práce, jsou úsp�ch, uznání, 

zajímavá práce, odpov�dnost, pokrok a osobní rozvoj. S d�ležitou poznámkou, že 

pro každého tato sl�vka mohou znamenat velmi odlišné v�ci. 

Leader nem�že pouze motivovat jednotlivce; musí zárove� motivovat tým 

jako celek, a to zejména k jeho týmovému rozvoji. Dávat mu odpov�dnost, uznání, 

zajímavou práci, podporovat pokrok a rozvoj týmu. 

Nejvyšším posláním leadera není výchova následovník�, ale leader�.  
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3. 6. Motivy a jejich hierarchie  

Motiv je vnit�ní pohnutka k �inu. Motivovat tedy znamená vytvo�it vnit�ní 

pohnutku k �inu. Motivy lze d�lit do r�zných skupin a hierarchií. 

Richard L. Fulton a Richard C. Maddock vy�lenili 11 motiv�, které 

rozd�lili do p�ti kategorií. Následujících p�t kategorii existuje u každého jedince:  

1. Orientace 

2. P�ežití 

3. Adaptace 

4. O�ekávání 

5. Hra  

 

3. 6. 1 Orienta�ní motivy 

Z hlediska manažerské motivace, vedení lidí, je pot�eba lidi nasm�rovat k 

ur�itému cílenému chování. Trvalost, nem�nnost �i setrva�nost orienta�ních motiv� 

zárove� vypovídá o jejich síle: nejsiln�jší je sebeorientace, pak motiv orientace v 

prostoru, v �ase a nakonec nejslabší motiv - být orientován v okolnostech. 

 

3. 6. 2 Existen�ní motivy  

Abraham Maslow uvedl, že biologické a fyziologické pot�eby jako je jídlo, 

p�íst�ešek, dýchání a pod. p�ežití, tj. pot�eba jídla, pití a pot�eba dýchat, tvo�í základ 

lidských pot�eb. Pokud se výzkumníci v oblasti teorie motivace v�bec v n��em 

shodnou, pak je to ur�it� v tom, že pot�eba existovat je motivem lidského jednání.  

Funk�nost existen�ních motiv� se stává patrnou zejména v okamžiku, jestliže jsou 

zvn�jšku ohroženy. Mnohdy, pokud nejsou dostate�n� napln�ny, usilujeme o jejich 

napln�ní.  

 

3. 6. 3 Adapta�ní motivy  

Slovo „adaptace” je �asto „spojováno” se sl�vkem schopnost. Biologické 

organismy mají schopnost adaptace, schopnost p�izp�sobit se zm�n�ným vn�jším 

podmínkám. Adapta�ní motiv se m�že projevovat i ve snaze podobat se, „být jako“. 

Lidé p�ejímají, �asto nev�dom�, behaviorální a jazykové vzorce svých idol�, nebo 

sociální �i kulturní skupiny. Adapta�ní motiv je velmi silný, tak silný, že �asto 
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p�ebijí i motiv fyzické existence. Zdá se to být neuv��itelné, ale je to tak. Ve snaze 

p�izp�sobit své chování skupin�, �i jednotlivci, ob�as lidé p�ijímají i zdraví škodlivé 

návyky.  

 

3. 6. 4 O�ekávání  

O�ekávání je zam��eno na budoucnost. Je spojeno s pocity nad�je, víry a 

p�esv�d�ení. To, že �lov�k o�ekává, že bude n�co lépe než je to te�, jej motivuje. 

Pochopiteln�, že jsou lidé, kte�í se dívají do budoucnosti se skepsí až pesimismem, a 

jsou lidé, jejichž pohled je výrazn� optimistický. Obecn� je nejlepší ten pohled, který 

je nejúpln�jší; myslím, že je vhodné vid�t jak p�ípadné problémy, tak potenciální 

pozitiva.  

 

3. 6. 5 Hra 

Herní motiv existuje. Není to chování nau�ené, ani podmín�né, je to chování 

vrozené. P�estože hra byla shledána motivem, není hra jako motiv dostate�n� 

prozkoumána.  
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3. 6. 6 Hierarchie motiv� 

Na základ� mnohaletých výzkum� podpo�ených m��eními došli panové 

Fulton a Maddcock k se�azení motiv� dle jejich síly a robustnosti vlivu na lidské 

chování:4 

 

 
 

Je t�eba poznamenat, že nemusí tak úpln� odpovídat konven�ním p�edstavám 

o lidských prioritách. Jsou to záv�ry výzkum�. Fulton a Maddock píší, že se to 

zejména týká zjišt�né skute�nosti, že spirituální existence je v žeb�í�ku lidské 

motivace velmi d�ležitá, a to dokonce d�ležit�jší, než je fyzická existence nebo 

adapta�ní motiv. 

Vn�jší v�ci, jako je výplata, benefity, odm�ny, srážky, diplomy, postavení, 

v�tší kancelá�, to všechno jsou, nebo mohou být motiva�ní nástroje, nikoliv motivy. 

Motivy jsou uvnit� �lov�ka, jsou neviditelné a pouze se navenek projevují chováním 

�lov�ka.  
                                                 
4 HÁJEK, Martin: Motivy a jejich hiearchie. [online] 
<htttp://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3Amotivy-
hiearchie&catid=65%3Ateorie-motivace&Itemid=214&limitstart=3> [cit. 2009-11-9]. 
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3. 6. 7 Zjiš�ování motiv� 

Chceme-li zjistit d�vody, p�í�iny lidského jednání, ptáme se: „Pro�?”  

Jestliže otázku „Pro�?” pokládáme v problémovém kontextu a pokládáme ji 

bez vytvo�ení ovzduší d�v�ry, raportu s druhým �lov�kem, dopadne to tak, jak to 

dopadnout musí: naše otázka je vyhodnocena jako útok. Tím zaženeme druhého 

�lov�ka do obrany. V tomto stavu, ve stavu obrany, nám druhý �lov�k opravdu nemá 

sebemenší d�vod otev�ít svoje nitro a sd�lit nám svoje vnit�ní pohnutky k jednání. Je 

d�ležité, abychom se chovali, jednali a ptali tak, aby na druhé stran� nebyl d�vod 

spustit obranné mechanismy.  

Ptáme-li se „Pro�” v  ovzduší vzájemné d�v�ry, respektu a d�lné spolupráce, 

v ovzduší, kdy druhá strana cítí náš up�ímný zájem o její osobu a výsledky, kterých 

dosahuje, pak jako mávnutím kouzelného proutku zjistíme, co danou osobu k 

danému chování opravdu vedlo.  

Každé chování má svoji p�í�inu. Ne všechno chování je však motivované. 

 

Maslow to ve své teorii lidské motivace vysv�tluje takto:  

… Expresivní chování nemá žádný ú�e, je to pouze reflexe osobnosti. Hloupý 

�lov�k se chová hloup� nikoliv proto, že chce, nebo že je k tomu motivován, ale 

proto, že takový je. To samé platí, jestliže hovo�ím basem a nikoliv sopránem. 

Náhodné pohyby zdravého dít�te, úsm�v na tvá�i š�astného �lov�ka je-li sám, š�astné 

povysko�ení, to jsou ostatní p�íklady expresivního, nefunk�ního chování ... 

... M�žeme se ptát, zda všechno chování je expresivní a odrážející charakter 

osobnosti? Odpov�� zní „Není”. Mechanické, návykové, automatizované, nebo 

b�žné chování m�že a nemusí být expresivní. Totéž platí pro v�tšinu chování 

vyvolaného stimuly. Kone�n� je nutné zd�raznit, že expresívnost chování a cílené 

chování nejsou vzájemn� se vylu�ující kategorie. B�žné chování je oby�ejn� oboje ...  

 

3. 6. 8 N�které �asté chyby p�i zjiš�ování motiv� 

Na n�které projevy p�ílišné generalizace, která nevyhnuteln� vede k chybám 

p�i motivaci, již upozor�oval Abraham Maslow ve svém teorii lidské motivace. 

Konkrétn� píše:  
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„ ... V�tšina lidí v naší spole�nosti má své pot�eby �áste�n� uspokojeny a 

zárove� neuspokojeny. Hierarchický princip je oby�ejn� empiricky pozorovatelný ve 

smyslu nar�stajícího neuspokojení sm�rem k vrcholku pyramidy. N�kdy je to však 

úpln� opa�n�....“ 

„... Každé chování má tendenci být ur�eno spíše n�kolika sou�asn� 

p�sobícími pot�ebami spíš, než pouze pot�ebou jedinou ... V�tšina našeho chování je 

multi-motivována (multi-motivated) ...“ 

Maslowovy poznatky mají v teorii motivace obecnou platnost, a nikoliv 

pouze omezenou ve vztahu k jeho pyramid� lidských pot�eb. 

4. Vyhodnocení hypotézy 

V úvodu práce jsem p�edpokládala, že: Být dobrým leaderem není vrozená 

vlastnost, kterou n�kdo má zakódovanou ve svých genech, a n�kdo nemá. Vedení lidí 

však není ani dovednost, která k nám sama p�ichází s proudem �asu. Dob�í leade�i se 

o ni zasloužili svojí dlouhodobou a usilovnou prací, získanými znalostmi ze 

soustavného, celoživotního vzd�lávání se. Každý, kdo má p�ání, v�li, odvahu a elán, 

se takovým m�že stát. 

Abyste byli dobrými leadery, musíte n�kým být, v n�co v��it, n�co um�t, 

n�co d�lat a musíte n�co s ostatními lidmi sdílet. Jinak dlouhodob� udržitelné vedení 

lidí opravdu nefunguje. A pak už jenom sta�í pokra�ovat v nekone�né a vzrušující 

cest� hledání a nalézání harmonického rozvoje sebe i jiných. 

Je patrné, že jsou zde ur�eny �innosti i kritéria v�dcovství (být, d�lat, sdílet), 

p�í�ina (p�ání, v�le, odvaha, práce) a d�sledek (vzrušující rozvoj sebe a ostatních), 

avšak formální definice chybí. Úvodní prohlášení tedy není z formálního hlediska 

úplné. 

Zde bych cht�la za�adit odpov�dnost �editele, kterou výstižn� popisuje Peter 

F. Drucker. Cituji: „Prvo�adou odpov�dností vedoucího je vytvo�it podmínky 

každému, kdo chce plnit své úkoly, kdo je za to placen a kdo má k tomu odborné 

p�edpoklady. Poskytn�te jim nástroje, informace, které pot�ebují ke své práci a 
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odstra�te z cesty všechno, o co by mohli zbyte�n� zakopnout, co by mohlo 

zpomalovat jejich práci nebo co by jí dokonce mohlo bránit.“ 5 

5. Vedení v praxi 

V první �ásti své práce jsem se zabývala teorií, kterou by podle mého názoru 

m�l/a znát každý/á �editel (�editelka). 

Te� bych se cht�la zam��it na to, jak se t�chto znalostí dá využívat v praxi na 

r�zných úrovních, s r�zným typem osob, kterých se život ve škole týká. 

5. 1 Pedagogi�tí pracovníci 

Po�et nejbližších spolupracovník� je závislý na velikosti školy. Na v�tších 

školách �ást svých úkol� �editel deleguje na svého zástupce, proto by m�l vybírat 

opravdu pe�liv�, aby zástupce m�l nejen  �ídící schopnosti, ale i  dobré povahové 

vlastnosti. 

Na základních a st�edních školách �editel  z�izuje jako sv�j poradní orgán 

pedagogickou radu, která schvaluje zásadní školní dokumenty a d�ležitá rozhodnutí. 

Na mate�ských školách se pedagogická rada nez�izuje, ale mám zkušenosti, že se na 

veškerých p�ípravách podílejí všichni pedagogi�tí zam�stnanci. 

 

5. 1. 1 Tvo�ení tým� 

Do oblasti organizování v manažerské práci náleží vytvá�ení pracovních 

skupin – tým�. Pracovní tým se tvo�í z pedagog� p�ipravujících školní akce, na 

menších školách tvo�í jeden tým všichni pedagogi�tí zam�stnanci. U�itelé by m�li 

být vedeni k ochot� spolupracovat s r�znými kolegy. P. F. Drucker 6 soudí, že �ím je 

organizace úsp�šn�jší, tím více pot�ebuje budovat týmy. Ty se netvo�í samy od sebe 

– vyžaduje to systematickou tvrdou práci. P�i budování úsp�šného týmu neza�ínáme 

                                                 
5 DRUCKER, P. F. �ízení neziskových organizací : Praxe a principy. Praha : Management Press, 
1994, s. 133. 
6 DRUCKER, P. F. �ízení neziskových organizací : Praxe a principy. Praha : Management Press, 
1994, s. 132 - 133. 
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s lidmi, ale s úkolem, pro který tým vytvá�íme. Ú�elem týmu je co nejefektivn�ji 

využít individuálních p�edností a minimalizovat dopad individuálních nedostatk�. 

�lenové týmu musí být �ízeni. �ízení se zam��uje na zvyšování výkonnosti 

sdružováním silných stránek jednotlivc� do spole�ného úsilí. D�íve m�la profese 

u�itele vždy spíše individuální charakter a kladla d�raz na osobnosti, ne na kolektivy 

– týmy u�itel�. V dnešní dob� se školy snaží vytvá�et dob�e spolupracující týmy. To 

také potvrzuje moje šet�ení v dotazníku – otázka �. 6. Na dotaz, zda pracují u�itelky 

v mate�ských školách v týmech, mi 55% �editelek (vedoucích u�itelek) odpov�d�lo: 

rozhodn� ano a 45%: spíše ano. 

 

Úloha vedení školy p�i týmové práci : 

a) zadává týmu úkoly k �ešení �i diskusi, 

b) ú�astní se v roli pozorovatele nebo facilitátora práce týmu, 

c) vyžaduje výstupy z každého pracovního jednání týmu, 

d) p�ináší nové informace z oblasti DVPP, vytvá�í podmínky k dalšímu 

vzd�lávání pedagog�. 

 

5. 1. 2 Swot analýza 

�editel, který za�íná s týmovou spoluprací pedagogického sboru, m�že použít 

jednoduchou koopera�ní metodu – SWOT analýzu. Analyzovat m�žeme práci 

v uplynulém školním roce, spolupráci s rodi�i aj. SWOT analýzu používáme jako 

nástroj p�i kvalitním strategickém plánování. Pedagogové se p�i ní u�í respektu 

k názoru kolegy, diskutovat na známá témata a necítí ohrožení, protože pracují ve 

skupin�. SWOT je zkratkou anglických slov Strengs (p�ednosti, silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky, slabé stránky), Opportunities  

(p�íležitosti), Threats (hrozby). 

 

P�ednosti  

P�ednosti jsou pozitivní vnit�ní podmínky, které umož�ují škole získat 

p�evahu nad konkurenty. Organiza�ní p�edností je jasná koncepce, zdroj nebo 

schopnost, která umož�uje škole získat konkuren�ní výhodu. P�ístup ke kvalitn�jším 

vzd�lávacím materiál�m, dobré finan�ní vztahy, silný image, kurikulum, vybavení 
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školy, její prostory a vysoce kvalitní u�itelský sbor, tím vším m�že škola 

p�edstihnout konkurenty. 

 

 

Nedostatky  

Nedostatky jsou vnit�ní negativní podmínky, které mohou vést k nižší 

organiza�ní výkonnosti. Nedostatkem m�že být absence nezbytných zdroj� nebo 

schopností nebo chyba v rozvoji nezbytných zdroj� nebo schopností. Manaže�i nebo 

u�itelé s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, p�ekro�ené dotace, ubohý 

image školy, zastaralé vybavení nebo špatné umíst�ní školy mohou být slabé stránky 

organizace. 

 

P�íležitosti  

P�íležitosti jsou sou�asné nebo budoucí podmínky v prost�edí, které jsou 

p�íznivé sou�asným výstup�m organizace. Mohou to být zm�ny v zákonech, rostoucí 

po�et žák�, uvedení nových p�ístup�, které m�že škola užívat, zlepšené vztahy 

s okolní komunitou atd. P�íležitosti by nem�ly být posuzovány pouze ve sv�tle 

sou�asných podmínek, ale spíše z hlediska dlouhodobých efekt� aktivit školy. 

 

Hrozby  

Hrozby jsou sou�asné nebo budoucí podmínky v prost�edí, které jsou 

nep�íznivé organiza�ním sou�asným nebo budoucím výstup�m. Nep�íznivé 

podmínky mohou obsahovat z�ízení jiné školy, pokles po�tu žák�, snižování 

rozpo�tu, odchod lidí za lepším výd�lkem, zm�nu legislativy, která ztíží schopnost 

škole rozvíjet se. Analýza je záležitostí všech pracovník� školy. 

5. 2 Provozní zam�stnanci  

Provozní zam�stnanci jsou pro chod a vnit�ní klima školy velmi d�ležití. 

Velmi t�žké bývá pro �editele výb�r ekonoma – ekonomky školy. Je d�ležité, aby 

byla zdatná po odborné stránce, ale aby um�la vystupovat p�ed lidmi. Denn� 
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komunikuje s ostatními zam�stnanci školy, rodi�i a na vyšších stupních škol i 

s d�tmi. 

Ve všech typech škol p�icházejí denn� do styku jak s d�tmi, tak jejich rodi�i a 

m�že docházet ke spolupráci i st�et�m. Zvlášt� v mate�ské škole d�ti berou tyto 

zam�stnance jako sou�ást své t�ídy a chodí za nimi se svými prosbami i problémy. 

Zde musejí provozní zam�stnanci p�istupovat k d�tem zvlášt� citliv�. D�ti ve všech 

školách sledují zp�sob jednání mezi pedagogickými pracovníky a provozními 

zam�stnanci a zp�sob komunikace vnímají velmi citliv�. Vede-li �editel všechny 

zam�stnance ke vzájemné úct�, spolupráci a pomoci, �eší tím problémy drzých žák� 

k provozním pracovník�m, zejména na vyšších stupních (nap�. k uklíze�kám). 

Provozní zam�stnanci jsou na p�ehlížení pedagogy obzvlášt� citliví. Každý �editel by 

si m�l provozní zam�stnance pravideln� svolávat a osobn� s nimi probrat jejich 

pracovní problémy. Spole�né problémy celé školy v naší škole �ešíme formou 

provozních porad, kterých se zú�astní všichni zam�stnanci a mohou si tak provozní a 

pedagogi�tí zam�stnanci vy�ešit své problémy navzájem. Také nám provozní 

pracovníci pomáhají p�i akcích školy. Velmi se nám to osv�d�ilo a je to velkým 

p�ínosem pro p�átelské klima školy. 

5. 3 Rodi�e  

Všichni pracovníci školy by m�li být od za�átku své práce vedeni ke 

kolegiálnímu chování a korektnímu jednání s rodi�i žák�. Každý ze zam�stnanc� si 

musí být v�dom, že má ve svém �editeli plnou podporu. Samoz�ejm� pokud se 

nejedná o n�jaký p�estupek ze strany zam�stnance. I rodi�e musí v�d�t, že jejich 

problémy jakéhokoliv charakteru, které �eší s �editelem, nebo pedagogem, nebudou 

dále ventilovány na ve�ejnosti. 

 

5. 3. 1 Zásady jednání s rodi�i : 

- s rodi�i se snažíme jednat v zákl. a st�edních školách mimo vyu�ovací hodiny, 

v mate�ských školách po p�ímé výchovné práci s d�tmi; 

- termín jednání si domluvíme p�edem a tak, aby vyhovoval ob�ma stranám; 

- na jednání se pe�liv� p�ipravíme; 
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- u složit�jších problém�, nebo p�i o�ekávání konfliktu ze strany rodi�� si 

k jednání p�izveme kolegu; 

- p�i závažných problémech musí být p�ítomen n�kdo z vedení školy; 

- z každého jednání si po�ídíme zápis, který podepíší rodi�e i zú�astn�ný 

pedagog; 

- dbáme na profesionální �est – naše výroky p�i jednání nesmí poškodit nikoho 

z našich koleg�; 

- v prvé �ad� necháme rodi�e, aby nám vypov�d�li celý problém, se kterým za 

námi p�išli, nep�erušujeme je, i kdybychom m�li jiný názor nebo kdybychom 

v�d�li, že skute�nost byla jiná; 

- provozní zam�stnanci problémy s rodi�i sami ne�eší, jednání se ú�astní n�kdo 

z vedení školy; 

- konfliktní situace ne�ešíme za p�ítomnosti d�tí ani ostatních rodi��;   

- nezvyšujeme p�i hovoru s rodi�i hlas; 

- necháme stranou emoce a soust�edíme se na objektivní pohled na �ešenou 

problematiku. 

 

Pro dobrou práci školy je nutné znát názory rodi�� na d�ní ve škole. V p�íloze 

p�ikládám dotazník, který dáváme rodi��m na za�átku školního roku. Výsledky vždy 

zpracuje jedna z u�itelek a spole�n� je vyhodnotíme a prodiskutujeme na 

pedagogické porad�. Rodi�e zde mají možnost výb�ru, zda odevzdají dotazník 

anonymn�, nebo se podepíší. 

5. 4 Žáci  

Zde je velký rozdíl, o jaký stupe� školy se jedná. �ím jsou d�ti starší, tím 

mohou být – aspo� n�kte�í - vedení školy a zam�stnanc�m soupe�i. Na všech školách 

se snaží vid�t v d�tech partnery. N�kde se to da�í více, jinde mén�. Všude by si však 

zam�stnanci m�li uv�domit, že to jsou oni, kdo jsou dosp�lí, jsou vzd�laní, proti 

d�tem vyzrálí, s ur�itými zkušenostmi a nesou tíhu odpov�dnosti za školní klima a 

kvalitu školní práce. Na základních a st�edních školách musí žáci hned od prvního 

vstupu do školy v�d�t, kde je �editelna, a že když za �editelem p�ijdou slušn� 
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s n�jakou prosbou, ud�lá si na n� �as a bude s nimi jednat jako s právoplatným 

partnerem. Budou-li v právu, najdou u n�ho úto�išt� a morální oporu. Na školách 

dnes bývají samoz�ejmostí schránky d�v�ry, kam mohou žáci napsat sv�j problém 

nebo požadavek i anonymn�. 

V mate�ských školách d�ti sice v�dí, že tato paní u�itelka je i paní �editelka a 

kde má �editelnu, ale nem�ly by poznat, jestli te� s nimi pracuje paní u�itelka nebo 

paní �editelka. Všechny pedagogické pracovnice zastupují d�tem rodi�e a prarodi�e a  

d�ti musí v�d�t, že za námi mohou p�ijít se svými „bolístkami“ a trápeními. Jsme jim 

též kamarády, kte�í si s nimi hrají a užijí si s nimi legraci, ale jsme i u�itelkami, které 

formou her nau�í d�ti mnoho nového. 

V atmosfé�e, kterou nastavíme výše popsanými možnostmi, se snáze 

vychovávají žáci k toleranci, slušnosti, p�átelství, partnerství a ohleduplnosti. 

5. 5 �ešení konflikt�  

Zvlášt� náro�nou �inností pro �editele je �ešení konflikt�. Pokud se nejedná o 

nedorozum�ní, vznikají konflikty vždy vlivem nekoncep�ního vedení, nedostate�né 

komunikace s pracovníky nebo nep�ipraveností zam�stnanc� na zadané úkoly – není 

na škole p�íznivé klima. Potom je pochybení na stran� vedení. Ke konfliktu m�že 

dojít na základ� zaujetí pro ur�ité �ešení zadaného úkolu. Rozhodn� je lepší pro 

�editele takovým situacím p�edcházet než je �ešit. D�ležité je vést pracovníky ke 

spolupráci, k respektování názoru koleg�, vzájemnému naslouchání, v�cnému 

p�ístupu ke kritice, aby nevid�li v hodnotiteli nep�ítele. Nejd�ležit�jší je dosp�t ke 

konstruktivnímu jednání. 

 

5. 5. 1 Zásady �ešení konfliktu7 

- hovo�it otev�en� o problémech, 

- ujasnit si podstatu konfliktu, 

- klidn� a jasn� vyjád�it své názory a pocity, 

- orientovat se na budoucnost, 

                                                 
7 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. aj.: Úvod do teorie a praxe školského managementu I., 
Praha: Univerzita Karlova, 1995. 
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- vzájemné naslouchání, 

- nenapadat se, 

- hledat �ešení konfliktu, 

- v záv�ru formulovat spole�nou dohodu. 

 

Konflikty mohou vznikat i mezi u�iteli a žáky. Stává se, že žáci �i studenti, 

kte�í pot�ebují radu, konzultaci, �i pomoc ze strany vyu�ujícího, se setkají 

s nep�ipraveností a neochotou, jejichž p�í�inou je bu� nezájem �i nedostatek �asu. 

P�itom ochota, p�ipravenost a vst�ícnost u�itele pomoci žáku s �ešením jeho 

problému je jedním z hlavních faktor� ovliv�ujících vztah mezi u�iteli a žáky, 

celkové klima školy a spokojenost žák� a student�. 

6. Vyhodnocení dotazníku 

Vyhodnocením dotazníku jsem se cht�la p�esv�d�it, jak jiné �editelky, 

pop�ípad� vedoucí u�itelky �ídí svou mate�skou školu. 

Dotazník� jsem rozeslala 120 a zp�t se mi vrátilo 36 odpov�dí, to je 30%. 

V 1. a 2. otázce jsem se zam��ila na komunikaci �editele s ostatními 

zam�stnanci a na vzájemný vztah. Myslím si, že pro dobrou práci a pohodu 

v zam�stnání je d�ležité, aby spolu zam�stnanci komunikovali a udržovali mezi 

sebou p�átelskou atmosféru. Prospívá to dobrému klimatu ve škole. Je dobré i znát 

osobní život svých zam�stnanc�, p�ípadné problémy a ud�lat si v dnešní usp�chané 

dob� �as si je vyslechnout. Jejich zájmy je možné využít i v práci pro školu. Lépe  

bude ur�itý úkol plnit pedagog, který se o tuto oblast zajímá, než ten, kterému bude 

�innost na�ízena a nemá k ní žádný vztah.  Jak mi ukázaly dotazníky, v mate�ských 

školách se vedoucí zam�stnanci o své pod�ízené zajímají a snaží se s nimi 

komunikovat. Pouze minimum �editelek, vedoucích u�itelek – 8,3% mi na první dv� 

otázky odpov�d�lo spíše ne a žádná rozhodn� ne. Záleží i na povahových 

vlastnostech zam�stnanc� a jejich rodinném zázemí. Ne všichni si ihned porozumí, 

ale spole�ný profesní zájem a �astá vzájemná komunikace povedou k dobrým 

vztah�m na pracovišti. 
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Na komunikaci a zájem o osobní život zam�stnanc� navazují i další hlediska. 

V otázce �. 5 jsem se ptala na vzájemné vztahy zam�stnanc�. Zde mi 33% 

odpov�d�lo rozhodn� ano a 66% spíše ano. To si myslím, že je velmi dobrý výsledek 

a díky n�mu je možno dosáhnout i dobrých výsledk�. V otázce �. 6 – zda pracují 

týmov�. Myslím si, že v každém kolektivu se pracuje lépe a lidé se cítí dob�e, když 

tam panuje spole�ný pracovní duch, založený na p�edávání si pozitivních i 

negativních zkušeností. 

Materiální vybavení školy (otázka �. 6) lze ovlivnit pouze z �ásti. Z praxe 

vím, že výzdobu, r�zné dopl�ky k hrám a �innostem d�tí si u�itelky vyrábí samy. 

Po�ízení dražšího vybavení, závisí na vst�ícnosti obcí a m�st, jak jsou ochotni 

poskytnout peníze na pot�ebné vybavení škol. Ze svého pohledu vím, že hlavn� na 

vesnicích musíme hodn� šet�it, abychom si po�ídili nové vybavení. V�tší finan�ní 

prost�edky se do školek dávají, až když n�co „ho�í“. Proto se snažíme získávat r�zné 

sponzory, ale i ti jsou v�tšinou ve m�stech a financují  spíš školy a školky, které 

navšt�vují jejich d�ti. Pak nezbývá nic jiného, než si ud�lat seznam pot�ebných v�cí a 

se�adit si je podle priorit a šet�it a �ekat. 

Otázky �. 4 a 7 spolu také souvisí. Po u�itelkách samoz�ejm� chceme, aby 

pracovaly s vysokým nasazením, tím d�láme dobré jméno své škole a d�ti tam chodí 

rádi. Rodi�e jsou spokojeni, že mají své dít� v dob� fungující škole. Ale na druhou 

stranu si jen málo mate�ských škol m�že dovolit ty nejlepší u�itelky dob�e finan�n� 

ohodnotit. Pak vznikají otázky – „Pro� mám d�lat víc než ta druhá a bereme stejné 

peníze ?“ Z lásky k práci a d�tem !!!   

A kde selžou odm�ny finan�ní, tam nastává prostor pro motivaci, pochvalu, 

povzbuzení (otázky �. 8, 10). Dotazníky ukázaly, že všechny vedoucí pracovnice 

v mate�ských školách využívají pochvaly, uznání a povzbuzení pracovník� ve 

vysoké mí�e. Ur�it� je to dob�e. Já sama se snažím 4x ro�n� navštívit každou t�ídu 

(hospitace, vstupy) a promluvit si s každou u�itelkou o její práci, úsp�ších, 

neúsp�ších, d�tech ve t�íd�. V naší menší mate�ské škole (3 t�ídy) se setkáváme 

denn� v prostorách školy a sd�lujeme si navzájem své post�ehy, a	 už o d�tech, nebo 

o jiných možnostech napln�ní úkol� práce s d�tmi. Ze svých hovor� samoz�ejm� 

nevy�le�ujeme provozní zam�stnance, nebo	 i oni jsou sou�ástí naší školy. Je to 

velmi podn�tné, sd�líme si své dojmy, názory, poznání, a tím mohu vycházet p�i 

motivaci z analýzy pot�eb zam�stnanc�. 
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Tím se dostávám k otázkám �. 14 a 15. Tyto otázky jsou pro správné vedení 

lidí také velmi d�ležité. Podle vyhodnocení dotazník� si to pln� uv�domují všechny 

�editelky a vedoucí u�itelky mate�ských škol. Každý zam�stnanec by m�l mít právo 

sd�lit sv�j názor a p�ipomínku. A	 už negativní, nebo pozitivní. Spole�né hledání 

nových možností a vzájemná otev�ená komunikace nám všem uleh�uje spole�nou 

práci a snahu docílit co nejlepších výsledk�. Každý zam�stnanec má více v�domostí 

a zájm� v n�jaké oblasti a jeho p�ipomínky mohou usnadnit práci jiným, kte�í se zase 

lépe vyznají v jiné oblasti. Není dobré, když si vedoucí pracovník myslí, že jen jeho 

názor je správný a nic na jeho rozhodnutí nejde vylepšit. N�kdy to tak m�že být, ale 

seznámením se s názory ostatních lze docílit lepší efektivity. Když dáme ostatním 

prostor pro své vyjád�ení, bude komunikace otev�ená a dostate�ná, protože každý 

bude v�d�t, že se na jeho názory �eká a nemusí se bát postihu. A v tom je smysl 

týmové práce a dobrého klimatu školy. 

Je ale také dobré v�d�t, že za jiné názory nebudou nijak postiženi, ale za 

špatnou nebo nekvalitní práci budou pokáráni, p�ípadn� potrestáni. (otázka �. 9) 

V��ím, že v dotazníku v�tší procenta odpov�dí spíše ne a rozhodn� ne znamenají, že 

�editelky a vedoucí u�itelky nemají pot�ebu takto zasahovat. Je vždy lepší �ešit 

problém hned na jeho po�átku, než �ekat, až se z n�j stane problém veliký. 

Zam�stnanci v nás také musí cítit ur�itou oporu (otázka �. 11). Když máme jistotu, 

že byl zam�stnanec obvin�n nespravedliv�, je dobré i správné, když se ho umíme 

zastat a postavit se na jeho stranu. Všichni nám potom budou více v��it a d�v��ovat. 

U otázek �. 12 a 13 jsem byla velmi p�ekvapená 8% odpov�dí rozhodn� ne. 

Pro mne jsou vypracovaná kritéria pro hodnocení zam�stnanc� samoz�ejmostí a 

povinnou dokumentací mate�ské školy a všichni zam�stnanci s nimi byli seznámeni. 

Proto jsem �ekala 100%odpov�dí ano. Po bližším zkoumání dotazník� jsem zjistila, 

že nevypracovaná kritéria má za�ínající �editelka mate�ské školy a nebo jednot�ídní 

mate�ské školy, kde pracuje �editelka školy s jednou u�itelkou na nižší úvazek. 

Za�ínající �editelce možná pom�že, že odpov�d�la na m�j dotazník a za�ne se o 

kritéria hodnocení zajímat a vypracuje si je. 

 

Ve svých kritériích mám také body, kde up�ednost�uji snahu pedagog� se i 

nadále vzd�lávat. Myslím si, že toto by m�la být snaha všech vedoucích pracovník�, 

aby se jeho zam�stnanci stále vzd�lávali a tím do škol p�inášeli nové poznatky, 
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zkušenosti a nápady. Bereme také jako samoz�ejmost, že si každá u�itelka nejd�íve 

vybírá takové vzd�lávání, které ji zajímá a p�inese jí hodn� nového. Zde si myslím, 

že bylo špatné, když se zrušila pedagogická centra, která nabízela DVPP v každém 

okrese. Z nyn�jší nabídky, kterou na školu dostáváme, je vid�t, že kvalita z�stala na 

dobré úrovni, ale v�tšina akcí je v Praze, Brn�, Ostrav�. Pro školy je to organiza�n� i 

finan�n� náro�né a nem�žeme si vybírat akce, o které bychom m�li zájem. Nejv�tším 

problémem je to v jednot�ídních mate�ských školách. Když jsou akce blíže bydlišt�, 

nemusí u�itelky chyb�t v práci celý den a zajistí aspo� za�átek nebo konec provozu. 

 

V záv�ru dotazníku m� zajímalo, jakým stylem mezi sebou vedení a 

zam�stnanci školy komunikují. Nej�ast�ji, to je 100 %, probíhá komunikace osobn�. 

To je podle mého mín�ní nejlepší z možností. Dále ve 42 % probíhá komunikace 

formou nást�nek. Zde je d�ležité, aby každý zam�stnanec byl seznámen s umíst�ním 

nást�nky a m�l k ní p�ístup. Prost�ednictvím koleg� a vedoucích pracovník� ( týká se 

spojených mate�ských škol se základními a více mate�ských škol pod jedním 

�editelstvím ) je 33 %  telefonicky a písemnými vzkazy 33 % . Nejmén�, 16 %, m�ly 

vzkazy e-mailem. Tady si myslím, že je to tím, že  mate�ské školy jsou stále ješt� 

málo vybaveny po�íta�i, a když už jeden mají, má ho �editelka v kancelá�i na 

vy�izování agendy. 

Záv�r 

Školství již n�kolik let prochází obdobím prom�n. Zm�nily se požadavky na 

cíle, obsah i formy práce u�itel�. Mnoho pedagog� poci	uje pot�ebu na tento stav 

reagovat, je však zapot�ebí, aby na pot�ebnou zm�nu reagoval celý pedagogický sbor 

a m�l pot�ebnou podporu a vedení od svých �editel�. Aby se situace ve školství 

opravdu zm�nila, nezbývá, než za�ít od �editel� ( �editelek, ale i vedoucích u�itelek ), 

jejichž jednou z mnoha náplní je i vedení lidí. Chování �editel� je velmi d�ležité pro 

celkovou atmosféru ve škole. Vedení pracovník� je vlastn� komunikace v r�zných 

rovinách, a to znamená um�t naslouchat, spole�n� �ešit problémy a podporovat 

týmovou práci na škole. Hlavním úkolem, ale i p�áním každého �editele by m�lo být, 

aby vedl své zam�stnance k tvo�ivé a partnerské atmosfé�e ve škole. 
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Záv�rem bych doporu�ila všem �editel�m a vedoucím pracovník�m, aby se 

�ídili touto metodologií vedení. 8 

 

P�eneste na své lidi pocit, že si jich ceníte: 

- Pravidelným sledováním a oce�ováním práce každého pod�ízeného. 

- Projevováním zájmu o to, co považují za d�ležité. 

- Vytvo�ením dobrého pracovního prost�edí tím, že budete p�ístupní. 

- Ov��ováním si, že každý chápe význam svého p�ísp�vku k úkol�m týmu. 

- Ov��ováním si, že každý chápe funkci organizace a význam její �innosti. 

 

Povzbuzujte své lidi k vyšší náro�nosti a poskytujte jim prostor pro rozvoj tím, 

že: 

- Po konzultacích stanovíte cíle a úkoly a budete je v pravidelných intervalech 

p�ezkoumávat. 

- Poskytnete p�íslušný výcvik – kde je to vhodné, využijte �len� týmu, aby 

nau�ili své kolegy svým speciálním dovednostem.  

- Navážete a zajistíte všechny pot�ebné vnit�ní a vn�jší kontakty. 

- Budete restrukturovat nebo p�eskupovat úkoly tak, aby bylo v co nejv�tší 

mí�e využito dovednosti lidí. 

- Využijete rotace pracovních míst v zájmu rozší�ení zkušenosti zam�stnanc�. 

- Vytvo�íte prostor pro jednotlivce, aby mohli p�ebírat v�tší zodpov�dnost. 

- D�kladn� si vyškolíte alespo� jednoho zástupce. 

- Budete podporovat tvorbu nápad� a návrh�; budete pozorn� naslouchat, 

delegovat pravomoci a umož�ovat zam�stnanc�m rozhodovat a rozhodnutí 

realizovat. 

 

Uznejte a oce�te dosažené výsledky tím, že: 

- Úsp�chy jednotlivce nezapomenete pochválit a nezapomenete s nimi 

seznámit druhé. 

- Tým budete pravideln� informovat o tom, jakého pokroku bylo dosaženo. 

                                                 
8 O´BRIENOVÁ, P.: Pozitivní �ízení: Asertivita pro manažery. 3. vyd. Praha: Management Press, 
2003, s. 161 – 162.  
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- Budete se pravideln� setkávat s každým z jednotlivc�, abyste posoudili a 

probrali dosažené výsledky.  

 

Komunikujte a využijte k tomu: 

- Vysv�tlování výsledk� a úsp�ch organizace. 

- Stanovení cíl� a seznamování týmu s nimi, pravidelného hodnocení 

dosaženého pokroku. 

- Informování týmu o tom, jak si organizace vede. 

- Informování o všech zm�nách, k nimž v organizaci dochází. 

- Vysv�tlování rozhodnutí tak, aby lidé pochopili a p�ijali. 
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P�íloha �. 1: Dotazník pro �editelky – vedoucí u�itelky mate�ské 

školy 

Dotazník pro �editelky - vedoucí u�itelky  
mate�ské školy 

Identifika�ní údaje :   
 

funkce �editelka, vedoucí u�itelka 
po�et let ve funkci   

druh za�ízení 
samostatný subjekt, slou�eno více MŠ, 

spojeno se ZŠ 
z�izovatel obec, kraj, soukromá MŠ 

po�et pedag. zam�stnanc�     
          
  rozhodn�  spíše  spíše rozhodn�  
  Zadání otázky ano ano ne ne  

Ud�láte si dostatek �asu na 
komunikaci          

1. s pod�ízenými?              
Zajímáte se o osobní život a 
zájmy             

2. svých zam�stnanc�?              
Jste spokojena s materiálním 
vybavením          

3. vaší školy?              
Máte dost financí na odm�ny 
aktivních          

4. zam�stnanc�?               
Jsou vzájemné vztahy 
zam�stnanc�            

5. na dobré a p�átelské úrovni?            
Spolupracují mezi sebou 
u�itelky            

6. na vaší škole? (týmová práce)            
Pracují u�itelky s vysokým 
nasazením?          

7.                  
Využíváte povzbuzení 
pracovník�, uznání,          

8. pochvalu?                
Využíváte pokárání, trest?            

9.                  
Vycházíte p�i motivaci z analýz 
pot�eb           

10. zam�stnanc�?              
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Zasáhnete, pokud je váš 
zam�stnanec          

11. 
nespravedliv� obvin�n kolegy, 
rodi�i?          
Máte vypracovaná kritéria pro 
hodnocení          

12. zam�stnanc�?              
Znají zam�stnanci kritéria            

13. pro hodnocení?              
Mají zam�stnanci prostor pro 
vlastní           

14. p�ipomínky, nápady, kritiku?             
Považujete komunikaci mezi 
vámi a            

15. 
zam�stnanci za dostate�nou a 
otev�enou?          
Mají zam�stnanci dostate�ný 
prostor          

16. 
pro další profes. rozvoj a 
vzd�lávání?          
Umož�ujete výb�r DVPP podle 
zájm� a          

17. zam��ení pracovník�?              
          
          
Jakou formou jsou p�edávány pokyny 
(informace) mezi vedením     
a zam�stnanci školy?  

          

osobn�        

prost�ednictvím koleg�        
prost�ednictvím vedoucích 

pracovník�        

výv�sky na nást�nce        

vzkazy na líste�cích        

telefonem        

e-mailem        

jiné, napište       
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P�íloha �. 2 

Dotazník pro �editelky - vedoucí u�itelky  
mate�ské školy 

Identifika�ní údaje :   
 

funkce �editelka, vedoucí u�itelka 
po�et let ve funkci   

druh za�ízení 
samostatný subjekt, slou�eno více MŠ, 

spojeno se ZŠ 
z�izovatel obec, kraj, soukromá MŠ 

po�et pedag. zam�stnanc�     
          
  rozhodn�  spíše  spíše rozhodn�  
  Zadání otázky ano ano ne ne  

Ud�láte si dostatek �asu na 
komunikaci  

1. s pod�ízenými?     21 12 3 0  
Zajímáte se o osobní život a 
zájmy     

2. svých zam�stnanc�?     21 12 3 0  
Jste spokojena s materiálním 
vybavením  

3. vaší školy ?     6 15 15 0  
Máte dost financí na odm�ny 
aktivních  

4. zam�stnanc� ?      3 18 6 9  
Jsou vzájemné vztahy 
zam�stnanc�    

5. na dobré a p�átelské úrovni?   12 24 0 0  
Spolupracují mezi sebou 
u�itelky    

6. 
na vaší škole? (týmová 
práce)   18 15 0 0  
Pracují u�itelky s vysokým 
nasazením?  

7.         21 6 6 0  
Využíváte povzbuzení pracovník�, 
uznání,  

8. pochvalu?       27 9 0 0  
Využíváte pokárání, trest?    

9.         3 9 15 6  
Vycházíte p�i motivaci z analýz 
pot�eb   

10. zam�stnanc�?     9 24 3 0  
11. 

Zasáhnete, pokud je váš 
33 3 0 0 
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zam�stnancec 
nespravedliv� obvin�n kolegy, 
rodi�i?  
Máte vypracovaná kritéria pro 
hodnocení  

12. zam�stnanc�?     33 0 0 3  
Znají zam�stnanci kritéria    

13. pro hodnocení?     33 0 0 3  
Mají zam�stnanci prostor pro vlastní   

14. p�ipomínky, nápady, kritiku?    30 6 0 0  
Považujete komunikaci mezi 
vámi a    

15. 
zam�stnanci za dostate�nou a 
otev�enou? 18 18 0 0  
Mají zam�stnanci dostate�ný prostor  

16. 
pro další profes. rozvoj a 
vzd�lávání? 33 3 0 0  
Umož�ujete výb�r DVPP podle 
zájm� a  

17. zam��ení pracovník�?     24 12 0 0  
          
          
Jakou formou jsou p�edávány pokyny (informace) 
mezi vedením     
a zam�stnanci školy ?  

          

osobn� 36      

prost�ednictvím koleg� 9      
prost�ednictvím vedoucích 

pracovník� 9      

výv�sky na nást�nce 15      

vzkazy na líste�cích 12      

telefonem 12      

e-mailem 6      

jiné, napište       
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 P�íloha �. 3 

Ud�láte si dostatek �asu na komunikaci s pod�ízenými?

59%

33%

8% 0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 

Obrázek 1: Ud�láte si dostatek �asu na komunikaci s pod�ízenými? 

 

Zajímáte se o osobní život a zájmy svých zam�stnanc�?

59%

33%

8% 0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 2: Zajímáte se o osobní život a zájmy svých zam�stnanc�? 
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Jste spokojena s materiálním vybavením vaší školy?

17%

41%

42%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 3: Jste spokojena s materiálním vybavením vaší školy? 

 

Máte dost financí na odm�ny aktivních zam�stnanc�? 

8%

50%17%

25%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 4: Máte dost financí na odm�ny aktivních zam�stnanc�? 
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Jsou vzájemné vztahy zam�stnac� na dobré a p�átelské úrovni?

33%

67%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 5: Jsou vzájemné vztahy zam�stnanc� na dobré a p�átelské úrovni? 

 

Spolupracují mezi sebou u�itelky na vaší škole? (týmová práce)

55%

45%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 6: Spolupracují mezi sebou u�itelky na vaší škole? 
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Pracují u�itelky s vysokým nasazením?

64%

18%

18%
0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 7: Pracují u�itelky s vysokým nasazením? 

 

Využíváte povzbuzení pracovník�, uznání, pochvalu?

75%

25%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 8: Využíváte povzbuzení pracovník�, znání, pochvalu? 
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Využíváte pokárání, trest?

9%

27%

46%

18%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 9: Využíváte pokárání, trest? 

 

Vycházíte p�i motivaci z analýz pot�eb zam�stnanc�?

25%

67%

8% 0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 10: Vycházíte p�i motivaci z analýz pot�eb zam�stnanc�? 
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Zasáhnete, pokud je váš zam�stnanec nespravedliv� obvin�n kolegy, 
rodi�i?

92%

8%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 11: Zasáhnete, pokud je váš zam�stnanec nespravedliv� obvin�n kolegy, rodi�i? 

 

Máte vypracovaná kritéria pro hodnocení zam�stnanc� ?

92%

0%

0% 8%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 12: Máte vypracovaná kritéria pro hodnocení zam�stnanc�? 
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Znají zam�stnanci kritéria pro hodnocení?

92%

0%

0% 8%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 13: Znají zam�stnanci kritéria pro hodnocení? 

 

Mají zam�stnanci prostor pro vlastní p�ipomínky, nápady, kritiku? 

83%

17%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 14: Mají zam�stnanci prostor pro vlastní p�ipomínky, nápady, kritiku? 
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Považujete komunikaci mezi vámi a zam�stnanci za dostate�nou a otev�enou?

50%50%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 15: Považujete komunikaci mezi vámi a zam�stnanci za dostate�nou a otev�enou? 

 

Mají zam�stnanci dostate�ný prostor pro další profesní rozvoj a vzd�lávání?

92%

8%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 16: Mají zam�stnanci dostate�ný prostor pro další profesní rozvoj a vzd�lávání? 
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Umož�ujete výb�r DVPP podle zájm� a zam��ení pracovník�?

67%

33%

0%

0%

rozhodn� ano

spíše   ano

spíše     ne

rozhodn� ne

 
Obrázek 17: Umož�ujete výb�r DVPP podle zájm� a zam��ení pracovník�? 
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Jakou formou jsou p�edávány pokyny (informace) mezi vedením 
a zam�stnanci školy?

 
Obrázek 18: Jakou formou jsou p�edávány pokyny (informace) mezi vedením a zam�stnanci 
školy? 


