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Resumé 

FERENCOVÁ Daniela: Delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol: (Bakalářská 

práce) / Daniela Ferencová. – Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, Centrum 

školského managementu. – Vedoucí práce: PhDr. Věra Fantová. 

Závěrečná práce se zabývá profilem manažera a procesem delegování. Obsahuje dvě části – 

teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se skládá ze dvou hlavních kapitol. První kapitola 

pojednává o osobnostní struktuře řídícího pracovníka, o prosazování jeho formální a 

neformální autority v procesu delegování, o výhodách této manažerské dovednosti, ale také o 

problémech, které mohou nastat při nedostatečném či špatném využívání této manažerské 

techniky řízení. Ve druhé kapitole jsou obecně popsané jednotlivé fáze procesu delegování. 

Výzkumná část obsahuje analýzu využívání delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol 

na základě provedeného výzkumu, který byl prováděn metodou dotazníkového šetření. Cílem 

bakalářské práce je formulovat důvody, z jakých pramení nejčastěji se vyskytující příčiny, 

obavy či nechuť delegovat a zjistit do jaké míry je v řídící práci ředitelů mateřských škol 

využíváno delegování. Přínosem této práce je pochopit smysl delegování a uvědomit si chyby 

a nedostatky, kterých se ředitelé mateřských škol dopouští při delegování úkolů. 

 

Klí čová slova: profil manažera, role ředitele školy, osobnost manažera, lídr, delegování, 

motivace, bariéry delegování, indikátory nedostatečného delegování. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Final thesis deals with the profile manager and the process of delegation.  It contains two parts 

– theoretical and research. The theoretical part consists of two main parts. The 

first chapter deals with the personality structure of the executive, enforcing of 

formal and informal authority in the process of delegation, advantages of this managerial 

skills, but also problems that can occur in insufficient or bad using of this executive 

managerial techniques. The second chapter describes in general terms of the individual parts 

of the process of delegation. Research includes analysis of the use of delegation in the work of 

directors at kindergartens, based on research that was conducted by questionnaire. The aim of 

this work is to formulate the reasons for which the most often occurs the causes, concerns or 

reluctance to delegation. Determine to what extent is use of delegation at nursery school. The 

benefit of this work is understand to meaning of delegation, to realize mistakes and 

deficiencies, which can directors of nursery school doing. 

 

Key words: profile manager, role of director school, personality manager, leader, delegation, 

motivation, barriers to delegation, indicators of insufficient delegation 
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ÚVOD 

 

V současné době existuje mnoho literatury, která obsahuje informace o procesu delegování, 

můžeme se z ní dozvědět mnoho rad a doporučení pro každodenní manažerskou praxi. Může 

nám pomoci pochopit její podstatu, seznámit s postupy a ti, kteří už v oboru pracují, mohou 

zjistit, zda dělají svou práci dobře. Z praxe ale víme, že univerzální návody, jak pracovat 

s lidmi, jak je vést, ovlivňovat, jak s nimi dobře vycházet, často selhávají. Mezi lidmi jsou 

velké rozdíly a jednání, které se osvědčilo u jednoho pracovníka, může mít opačný efekt u 

druhého. Pro úspěšné zvládání role manažera existují některé obecné zkušenosti, které byly 

v praxi ověřeny, a které lze považovat za jistá východiska řízení. Lze říci, že základem 

úspěchu každého ředitele je zvládnutí tzv. manažerských funkcí, čili základních povinností a 

úkolů, které jsou na něj kladeny. Od ředitele školy jako manažera se očekává, že by měl mít 

osvojeny nezbytné manažerské kompetence a měl by je umět ve své manažerské činnosti 

efektivně využívat. Jednotlivé kompetence zahrnují patřičné vědomosti, dovednosti, 

zkušenosti, motivační a postojové zaměření manažera. Jednou z manažerských dovedností je 

také delegování pravomocí.  

Delegování není, přes svůj frekventovaný výskyt v odborné literatuře i v manažerské praxi, 

jednoduchým úkolem, jak by se mohlo zdát. Zejména tehdy, pokud jím chceme nejen 

zkvalitnit management školy, ale i rozvíjet manažerské dovednosti řídícího pracovníka a 

současně i rozvíjet znalosti, dovednosti a zkušenosti svých zaměstnanců. Nezbytnou 

podmínkou pro úspěch procesu delegování je především sama osobnostní struktura řídícího 

pracovníka, která se odráží nejen ve stylu vedení, ale i v prosazování jeho formální a 

neformální autority.  

Cílem závěrečné bakalářské práce je vymezení podstaty, smyslu, postupu delegování, ověřit 

míru správných informací o delegování, zjistit zda ředitelé mateřských škol uplatňují 

delegování při své řídící práci a objasnit důvody, příčiny, obavy či nechuť delegovat. Na toto 

téma je zaměřen také cíl výzkumu. Zjištění a informace z výzkumné části jsou využité pro 

celkové naplnění cíle práce. Práce se člení na část teoretickou a výzkumnou. Základním 

zdrojem pro teoretickou část je  studium teoretických textů, odborné literatury zabývající se 

managementem, vedením lidí a delegováním. Teoretická východiska první části práce jsou 

aplikována v části výzkumné. Výzkumná část je zaměřena na provedený výzkum formou 

dotazníkového šetření, konkrétně ředitelů mateřských škol České republiky.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Profil manažera 

 

„Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených“. 

John C. Maxwell 

 

Pro vymezení pojmu „manažer1“  existuje mnoho formulací. Termín manažer se začal 

používat především v anglosaských zemích a označoval všechny osoby zodpovídající za chod 

organizace nebo služby, ať se jednalo o podnikání, veřejnou správu, nebo o společenské či 

neziskové organizace2. Podle Yukla je „manažerem osoba, která zastává postavení, v němž se 

od ní očekává výkon vedení, ale bez jakýchkoliv předpokladů, že k tomu procesu skutečně 

dochází“3. Manažer je ten, kdo zabezpečuje, aby jeho organizace fungovala nebo jeho útvary 

efektivně pracovaly. Manažer přispívá k úspěšnosti organizace tím, že dosahuje toho, aby 

ostatní lidé vynakládali své nejlepší schopnosti a úsilí, proto jim jsou uděleny určité 

pravomoci nad lidmi pracujícími v dané části organizace či ve funkčním útvaru. Manažer má 

určitou odpovědnost, to znamená, že jsou odpovědni za to, co dělají a čeho dosahují. Také má 

pravomoc, tj. právo a moc dosáhnout toho, aby lidé pracovali4. Podobné principy 

managementu fungují jak ve státním, podnikatelském, neziskovém sektoru, tak i ve školství. 

Pro plnění poslání managementu, je důležité zajištění vzájemného souladu s plněním 

manažerských funkcí. V procesu své řídící činnosti manažer řeší úlohy, které jsou typické pro 

manažerské funkce. Manažer, ale není jenom ten, kdo řídí. Role reálného manažera ve 

skutečnosti bývá více či méně příměsí rolí ostatních. Je současně lídrem, manažerem i 

vykonavatelem. A právě specifické prostředí školy je tím, kde se nejvíce projeví příměs rolí.  

„Manažeři se potýkají se změnami, ale lídři mají na starosti růst5“. 

Lídr 6 určuje, co se bude dít, stanovuje směr a vyvolává v lidech touhu se jím vydat. Dokáže 

popsat svou vizi a vysvětlit důvody, proč se dát do práce. Lídr je tedy autorem myšlenek – 

                                                           
1 Manažer – 1. ekon. vedoucí, řídící pracovník podniku, koncernu apod.; 2. osoba pověřená organizační a 
obchodní stránkou sportovní nebo kulturní činnosti, viz Slovník cizích slov, s. 454  
2 FOLWARCZNÁ, I., Rozvoj a vzdělávání manažerů, s. 14 - 15 
3 Citát uveden v knize FOLWARCZNÁ, I., Rozvoj a vzdělávání manažerů, s. 15 
4 ARMSTRONG, M., Management a leadership, s. 38 
5 ADAIR, J.; REED, P., Ne šéf, ale lídr: Jak ostatní vést po cestě k úspěchu, s. 146 
6 Lídr – leader z angl. – 1. vedoucí osobnost, 2. sport. nejlepší hráč družstva, viz Slovník cizích slov, s. 431 
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cílů, které mají být uskutečněny. Jeho hlavním zájmem je rozvoj mezilidských vztahů7. Lídr 

je nositelem vlivu na skupinu a jeho autorita může mít formální i neformální charakter. 

Neformální autorita zpravidla pramení z osobního charismatu konkrétního lídra, založená na 

moudrosti, znalostech a zkušenostech. Formální autorita souvisí s nějak získanými 

vynutitelnými právy, danými kupříkladu vlastnictvím nebo nějakým typem zmocnění 

(například jmenováním). Můžete být jmenováni manažerem, ale nestanete se lídrem, dokud 

vaše osobnost, charakter, znalosti a dovednosti při plnění úkolů nejsou uznány ostatními8. Pro 

vedení týmu je pochopitelně obrovskou výhodou neformální autorita, ale obecně důležitou je i 

autorita formální. Lidé, kteří vedou týmy ve firmách, také většinou kombinují manažerské a 

lídrovské úlohy, neomezují se pouze na prosazování strategických myšlenek, ale také zajišťují 

dekompozici strategických myšlenek v úlohách jednotlivců a starají se o to, aby jednotliví 

členové týmu mohli podávat a podávali výkon9. Nejlépe to vystihl Peter Ferdinand Drucker, 

který uvádí, že lídr říká, co se má stát a manažer, jak to udělat10.  

Manažer zabezpečuje, aby jeho organizace fungovala, a je odpovědný za dosahování 

požadovaných výsledků. Jsou mu přitom uděleny určité pravomoci nad lidmi pracujícími 

v dané organizaci či ve funkčním útvaru. Kromě toho manažer prosazuje vhodné chování tím, 

že slouží jako vzor a ovlivňuje aktivity členů svého týmu v tom, co dělají a jak to dělají. 

Prosazuje rozvoj pracovníků tím, že působí jako kouč11.  

„Vykonavatelé dosahují výsledků bezprostředně svou prací, neřídí jiné lidi za účelem 

dosažení cílů, řídí a vedou právě a jenom sebe“12. Zároveň musí pečovat o druhou složku své 

kompetence, tedy o své zdroje, určité schopnosti (co člověk zná a umí), postoje (čemu člověk 

věří a co chce) a vlastnosti (jaký člověk je). Vykonavatelé mají celkem tři úlohy – podávají 

výkon, vykonávají práci a pečují o své schopnosti. 

Kvality rozhodující o úspěchu manažera:  

• Potřeba úspěchu. Manažer by si měl klást reálné a dosažitelné cíle s určitými náročnými 

aspekty. Dávat přednost situacím, které může ovlivnit před těmi, které z větší části závisí 

na náhodě.  

                                                           
7 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmu a firem, s. 158  
8 ADAIR, J.; REED, P., Ne šéf, ale lídr: Jak ostatní vést po cestě k úspěchu, s. 73 
9 PLAMÍNEK, J., Týmová spolupráce a hodnocení lidí, s. 62 
10 Zpracováno podle Plamínek, J., Týmová spolupráce a hodnocení lidí, s. 64 
11 ARMSTRONG, M., Management a leadership, s. 68 
12 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmu a firem s. 162 
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• Potřeba moci. Manažer má potřebu ovládat lidi, proto musí mít silný vliv na ostatní. Aby 

jej mohl mít, nemůže se spoléhat jen na svou autoritu (formální), ale především na své 

špičkové znalosti, zkušenosti a dovednosti (neformální autoritu - prestiž).  

• Schopnost vcítit se - empatie. Skutečný manažer musí mít cit a pochopení pro svého 

„protihráče“. Musí si vědět rady s často se vyskytujícími emocionálními reakcemi lidí 

v organizaci, aby s nimi mohl účinně spolupracovat13.  

 

1.1 Manažerské role 

 

Manažerská role14 je pojem z oblasti managementu. Ze sociologického hlediska je role 

manažera funkce, ve které manažer působí ve vztahu k jiným lidem, z hlediska managementu 

role vyjadřují specifické formy chování, které jsou potřebné k vykonání úkolu daného 

pracovního místa nebo práce. Manažerské role existují ve vztahu k podřízeným, nadřízeným, 

ke spolupracovníkům, majitelům a zákazníkům.  

Dělí se na: 

• role formální - vyplývající z pracovních a formálních vztahů pracovníka v organizační 

struktuře společnosti (ředitel, vedoucí a jiní) 

• role neformální - vyplývající z osobních vztahů mezi pracovníky, je určována odbornou 

kvalifikací, pracovní morálkou, morálními vlastnostmi (poctivost, důslednost, dodržování slibů) 

Každý manažer zaujímá tři role, jsou jimi vedoucí, podřízený a spolupracovník. Základní 

role každého manažera spočívá v realizaci stanovených cílů za pomoci svěřeného týmu 

spolupracovníků. V tomto případě vycházíme z takzvané formální autority. Jestli chce 

manažer, jako formální autorita řídit firmu, potřebuje se v ní vyznat. Pro firemní organismus 

je potřeba zajistit čtyři vitální znaky, které se postarají o pořádek a zdravé fungování firmy. 

Jeden člověk může být v různých rolích, ale neustále by mělo být jasné, kterou z rolí právě 

hraje. Jak je vidět, pojem manažer je velmi široký. Je proto nezbytné zjistit, co daná osoba 

skutečně dělá, a nezaměřovat se pouze na to, jak se nazývá funkce, kterou vykonává.  

 

Podstatu úspěšného manažerství metaforicky vystihl Plamínek, který popisuje proces 

neúspěchu k úspěchu takto: 

                                                           
13 ARMSTRONG, M., Jak být ještě lepším manažerem, s. 25 
14 Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], [cit. 2010-01-07]. 
  Dostupné na WWW:  <http://cs.wikipedia.org/wiki/Manažerská  role> 
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„Zeptal se Neúspěch Úspěchu: „Proč právě ty – ne Já – jsi Úspěchem?“ 

„Znám teorii vitality,“ zněla odpověď. „Jsem užitečný, efektivní, stabilní a dynamický.“ 

„Co ta slova znamenají?“ vyzvedal Neúspěch. 

„D ělám, co je dobře, dělám to dobře, učím se a učím ostatní,“ řekl Úspěch. 

„Já umím jen to poslední,“ povzdechl si smutně Neúspěch. „Ale učím se jako nikdo jiný!“ 

„U čitel jsi nedostižný,“ souhlasil Úspěch, všichni mí nejlepší žáci začínali u Tebe15.“ 

V průběhu svého pracovního dne musí manažer uplatnit jednu nebo více rolí, jež jsou součástí 

manažerské práce. Tyto role v základě znamenají: 

• interpersonální role – umět jednat s lidmi, vhodně komunikovat jak s nadřízenými tak i 

s podřízenými, řešit záležitosti, udržovat je v chodu a dovést ke zdárnému konci, být 

nekonfliktní osobou a naopak umět řešit konflikty  

• informační role  - analyzovat nejrůznější situace, sledovat činnost v organizaci i v okolí, 

schopnost hledat souvislosti různých dějů a také předvídat důsledky, rozumět tomu co řídí 

• rozhodovací role -  reagovat na nové situace a problémy, reagovat na požadavky, být 

schopen dělat důležitá rozhodnutí, organizovat činnosti, vyjednávat, mít odvahu přijímat 

změny 

Drucker uvádí, že schopní vedoucí pracovníci se navzájem liší stejně jako lékaři, středoškolští 

učitelé či houslisté. Liší se od sebe natolik, jako se liší neschopní vedoucí pracovníci, a také je 

nelze od těchto druhých odlišit co do typu, osobnosti a nadání. Co však všichni tito schopní 

vedoucí pracovníci mají společného, jsou metody praktické práce, které činí efektivním, 

cokoli tito lidé dělají. A tyto metody jsou naprosto stejné, ať tento vedoucí pracovník působí 

v podnikové organizaci, ve veřejné správě, jako ředitel nemocnice nebo jako děkan na 

univerzitě16. 

 

1.2 Osobnost manažera, manažerské dovednosti 

 

„Osobnost je jedinečné spojení psychických rysů, které charakterizují jednotlivce. Určuje 

způsob, jakým prožívá okolní dění, jednání v rozličných situacích i záměry, kterých chce 

dosáhnout“17.  

Psychickými rysy rozumíme:  

                                                           
15 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmu a firem s. 146 
16 DRUCKER, P. F., Efektivní vedoucí, s. 44 
17 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 44 
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• schopnosti, dovednosti a znalosti, 

• vlastnosti, 

• potřeby, motivy, postoje, hodnoty. 

Souhrn těchto charakteristik představuje potenciál člověka. Potenciál není stabilní, protože 

s novými úkoly, zkušenostmi se zvyšuje i potenciál18. U ředitelů jako manažerů záleží více 

než u ostatních pracovníků na jejich osobnostních charakteristikách.  Většinou se očekává, že 

manažeři budou mít osobnostní charakteristiky kvalitnější než ostatní „řadoví“ pracovníci. 

V této souvislosti se stále častěji používá pojem osobní kvalita manažera. Osobní kvalita 

manažera je dána řadou osobnostních a pracovních předpokladů a je výsledkem působení 

vrozených i získaných vlastností osobnosti, vzdělání, zkušeností, dovedností aj19. Úspěšný 

manažer (ředitel) jedná způsoby, které vzbuzují zasloužený respekt, a posiluje neformální 

autoritu, neměl by spoléhat pouze na autoritu plynoucí z oficiálního pověření. Má mít reálný 

obraz o míře své neformální autority mezi podřízenými. Jeho osobním cílem, podle Štěpaníka, 

je nezůstat tím, kdo byl do vedoucí pozice pouze „instalován“, ale tím, kdo je přijímán jako 

uznávaná autorita, správný člověk na správném místě. Cílené manažerské působení přináší 

ovlivnění celého pracovního týmu, proto by manažer měl dobře znát silné a slabší stránky 

svých pracovníků a vzájemné vztahy v pracovní skupině.20 

„Jako manažer můžete očekávat, že vás lidé budou respektovat kvůli vaší funkci. Nikdy ale 

nezískáte skutečný respekt, pokud ho nebudete projevovat ostatním – vašim nadřízeným, 

podřízeným a kolegům21“.  

Typ osobnosti silně ovlivňuje způsob, jakým člověk svou řídící funkci vykonává, a tím i jeho 

manažerskou úspěšnost. Podle Armstronga22 vlastnosti a schopnosti, které potřebuje manažer 

k tomu, aby plnil požadavky, které od něho organizace očekává, je možno postupně získávat. 

Štepaník dělí osobnosti na extroverty (otevřené, společenské) a introverty (uzavřené). 

Uvádí, že extroverti jsou mezi manažery častěji zastoupeni, to však neznamená, že extroverze 

je nezbytnou podmínkou úspěchu ve vedoucí pozici. Osa introverze – extroverze je důležitá 

                                                           
18 BĚLOHLÁVEK, F., Osobní kariéra, s. 47 
19 Metodický portál RVP : modul články: abeceda managementu [online], [cit. 2008-01-10].  
    Dostupné na WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/2653/ABECEDA-MANAGEMENTU.html/> 
20 ŠTĚPANÍK, J., Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe, s. 23 
21 ADAIR, J.; REED, P., Ne šéf, ale lídr: Jak ostatní vést po cestě k úspěchu, s. 172 
22 ARMSTRONG, M., Jak být ještě lepším manažerem, s. 21 
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zejména při posuzování komunikačních dovedností. Verbální zdatnost je významná, manažer 

musí ale svůj řečový nástroj umět ovládat, vědět nejen co, ale také jak, komu a kdy něco říci.  

Pro manažerskou práci jsou potřebné určité vlastnosti a dovednosti, které by měly patřit mezi 

základní priority  každého manažera: 

Manažerské dovednosti: 

• pedagogické, aby naplnil zákonnou povinnost své přímé pedagogické činnosti 

• andragogické23 směrem ke směřování školy a ke svým pracovníkům, rodičům, 

případně dalším cílovým skupinám 

• ekonomické 

• marketingové  

• fundraisingové24  

• kompetence v oblasti public relations25 

Komunikační dovednosti:  

• umění sdělit, přesvědčit, získat 

• umění naslouchat, mít zájem o druhé, empatie, pochopení 

• umění mlčet, filtrovat a selektovat sdělení, jejich rozsah a způsob, mít silné 

sebevědomí26 

Osobnostní dovednosti:  

• otevřenost 

• nestrannost  

• smysl pro spravedlnost  

• iniciativnost 

• pružnost 

• přístupnost novým myšlenkám 

• organizační schopnosti  
                                                           
23 Wikipedie : otevřená encyklopedie: Andragogika [online], [cit. 2010-10-31]. Dostupné na WWW:  
   <http://cs.wikipedia.org/wiki/Andragogika>, Andragogika je aplikovaná věda o výchově a vzdělávání  
    dospělých lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené (vedení, výchova z agó; agein = véstí, říditi).  
24 Wikipedie : otevřená encyklopedie: Fundraising [online], [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW:  
    <http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising>, Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání  
    finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.  
25 Metodický portál RVP : modul články : abeceda managementu [online], [cit. 2008-01-10].  
    Dostupné na WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/2653/ABECEDA-MANAGEMENTU.html/> 
26 ŠTĚPANÍK, J., Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe, s. 31 
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• delegování odpovědností a pravomocí  

• podněcování samostatnosti a aktivity aj.  

Mikuláštík uvádí, že vedoucí pracovník by měl mít schopnost ovlivňovat své podřízené svým 

pozitivním myšlením. Velkou roli hraje také smysl pro humor, ale ne primitivní obrácený 

proti člověku a na jeho úkor. Nejharmoničtěji působí vzájemná alternativní závislost. Ředitel 

v roli manažera by měl vyvolávat v lidech důvěru, ale také respekt, odpovědnost, shovívavost 

k chybám a omylům, které se objevují poprvé.27 Ve specifickém prostředí školského sektoru 

znamená manažerská práce ředitelů škol řadu mimořádně rozmanitých činností.  

K tomu, aby ředitel dokázal řídit školu a vést své pracovníky, musí být vybaven řadou 

praktických technik řízení. Pro různé situace a pro různé lidi musí umět volit vždy adekvátní 

způsob. Lidé jsou dnes klíčovým zdrojem úspěchu školy a také jeho vedení. V řídícím 

procesu se jedná o vztah manažera a pracovníka, v pedagogickém procesu se jedná o vztah 

pedagoga a žáka. K tomu ředitel jako manažer potřebuje také příslušné kompetence: 

 

• způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci (tzv. osobnostní předpoklady) 

• odborné znalosti  

• praktické dovednosti, zvládnutí správných řídících praktik, komunikační schopnosti, 

interpersonální dovednosti, technické dovednosti 

• sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové vlastnosti (lidská dimenze 

sociální zralosti)  

• charisma manažera  

Manažerské kompetence se výrazně podílí na úrovni manažerských dovedností. Manažerské 

dovednosti představují soubor osvojených technik a postupu nezbytných pro řízení organizaci 

a pracovních týmů. Manažerská kompetence spočívá v kombinaci tří oblastí: 

• analytické kompetence – schopnost přijímat velké množství informací a vybírat z nich 

jen to, co je podstatné, pochopit rychle podstatu problému a pohotově najít řešení 

• interpersonální kompetence – schopnost ovlivňovat, řídit, vést a usměrňovat lidi 

• emocionální kompetence – schopnost nést vysokou úroveň odpovědnosti a vykonávat 

svou moc bez pocitů viny28. 

                                                           
27 MIKULÁŠTÍK, M., Jak být úspěšnou manažerkou, s. 219, 222 
28 BĚLOHLÁVEK, F., Osobní kariéra, s. 25  
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2 Delegování 

 

„Hleďte, aby druhý byl šťasten, 

může-li učinit, co si přejete“ 

    Dale Carnegie29 

Delegování chápeme ve dvou dimenzích: delegování jako základní filozofie managementu a 

technika provedení procesu delegování. Efektivní organizace je podmíněná nejen optimální 

strukturou organizace, ale především organizačními schopnostmi manažera, v našem případě 

ředitele školy. K organizátorským schopnostem patří také rozdělování úkolů, odpovědností a 

pravomocí. Kdo neumí řídit sebe, nemůže řídit druhé. Předpokladem efektivního řízení je 

účelně si zorganizovat čas a hospodárně s ním nakládat. Umět si stanovit priority z hlediska 

důležitosti a naléhavosti (selfmanagement), úkoly které musí manažer udělat sám oddělit od 

těch, které může delegovat: 

1. věci důležité a naléhavé – řeší manažer sám a hned, nemůže je delegovat 

2. věci důležité a nenaléhavé – řeší hned na druhém místě, lze zčásti delegovat  

   kompetentním podřízeným 

3. věci nedůležité, ale naléhavé – vhodné k delegování 

4. věci nedůležité a nenaléhavé – vůbec s nimi manažer neztrácí čas30 

Správné delegování vyžaduje hodně úsilí, je-li ale prováděno správně, může přinášet řadu 

výhod, jak samotnému manažerovi, jeho podřízeným i celé organizaci.  

„Delegování spočívá v předávání úkolů vykonávaných dosud manažerem podřízenému 

pracovníkovi spolu s odpovídajícími odpovědnostmi a pravomocemi včetně nutných 

zdrojů pro jejich pln ění31“.  

Manažer může delegovat dílčí úkoly, ale odpovědnost za celkové řízení, efektivitu, výkonnost 

organizace zůstává na něm. Každý manažer je zodpovědný nejen za svou práci, ale i za práci 

svých podřízených. Míra odpovědnosti a pravomoci, kterou předává manažer s delegováním 

podřízenému, by měla být jasně formulována. Pro využití této techniky v řídícím procesu 

                                                           
29 CARNEGIE, D., Jak získávat přátelé a působit na lidi, s. 147 
30 Selfmanagement (sebeřízení) – filozofie [online], Dostupné na WWW: 
<http://skunipa.skauting.cz/Hledani/Texty/T0709_1_Selfmanagement.pdf > 
31 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 637 
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musí manažer vycházet z celkového kontextu organizace, uvědomit si funkci delegování, 

technickou stránku realizace, schopnosti svých podřízených.  

Všechny manažerské činnosti, které manažer vykonává za cílem úspěšnosti, a fungování 

organizace jsou vzájemně propojené.  

Při samotném procesu delegování musí manažer uplatňovat: 

• plánování – na stanovování cílů a úkolů 

• rozhodování – na rozsah delegované pravomoci, volba vhodného pracovníka 

• komunikování – na správný způsob předávání odpovědností 

• kontrolu – na výstupy delegovaných činností  

• motivaci – na přebírání odpovědnosti pracovníkem   

To jak funguje proces delegování, jestli je správně naplňována jeho funkce, to vše se odráží 

na celkové kultuře školy či organizace. Pozitivní prostředí pro delegování vytváří silná 

organizační struktura, která není příliš svazovaná formálními a byrokratickými předpisy. 

 

2.1 Pojetí a cíle delegování 

 

O významu delegování pro řídící činnost, o nezbytnosti a významu předávání pravomoci 

podřízeným má jasno naprostá většina manažerů. Přesně ví, jak delegovat, co lze a co nelze 

delegovat a komu, ale Cipro říká, že ve skutečnosti tuto manažerskou techniku ve vlastní 

praxi manažeři příliš nevyužívají. Delegování není tak jednoduché, jak se zdá, uskutečňuje se 

formální cestou, a to od nadřízeného k podřízenému. Manažer musí celý tento proces 

koordinovat, zajišťovat ho zdroji, podporovat a kontrolovat průběh plnění cílů. Delegování 

totiž není jen pouhým nástrojem řízení, ale jeho základní podstatou či filozofií je, že: 

„Manažer dosahuje svých cílů prostřednictvím druhých lidí32“.   

Proces delegování je podmíněn důvěrou ve schopnosti svých zaměstnanců. Manažer, který 

nedůvěřuje, má pochybnosti, o tom jestli delegována činnost bude splněna podle jeho 

představ, sice přiděluje úkoly, ale má vše pod neustálou kontrolou a míra delegování je nízká. 

Základním principem úspěšného delegování je dosažení stavu, kdy je manažer obklopen 

týmem pracovníků, kteří jsou schopnější než on. Delegování se často zaměňuje s prostým 

úkolováním podřízených, případně se definuje míra odpovědností, ale už ne patřičné 

                                                           
32 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 12 
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pravomoci. To může být i důvodem nedostatečného delegování - nesprávného pochopení 

rozdílů mezi zadáním úkolů a jeho delegováním: 

• Zadat úkol zaměstnanci znamená říci mu, čeho má dosáhnout, ale i jak má při tom 

postupovat.  

• Delegovat úkol znamená vytyčit očekávané výsledky úkolů či jeho důležité mantinely 

a ponechat určitou část rozhodování o postupu nebo způsobu vykonání úkolů na 

zaměstnanci samotném33.  

Opačným případem a možná ještě závažnějším může být, když se deleguje na podřízeného 

nepřiměřená míra odpovědnosti a pravomoci bez ohledu na jeho schopnosti. Manažer musí 

umět rozpoznat rovnováhu delegovaných činností – nedelegovat příliš mnoho, ani příliš málo. 

Totéž platí o míře kontroly. Když dáte někomu nějaký úkol, tak ho musíte zkontrolovat, zda 

se úkol plní a jakým způsobem. Provádět kontrolu tak, abyste pracovníkovi, na kterého jste 

delegovali činnost neustále „nedýchali na záda“ a mařili svůj i jeho čas34. 

Hlavním cílem delegování je vždy růst efektivity práce, stabilita, rozvoj organizace a lze ho 

realizovat především tam, kde je preferována týmová práce. Z hlediska času můžeme 

delegování rozdělit na krátkodobé, které se spíše podoba úkolování a na dlouhodobé podle 

míry náročnosti předávané odpovědnosti a vzhledem ke schopnostem podřízených, na které 

potřebuje manažer činnosti delegovat. Delegování tedy chápeme jako dlouhodobý proces. 

Je to proces, kdy postupně vkládáme do zaměstnanců důvěru, testujeme jejich schopnosti, 

zvyšujeme náročnost svěřených odpovědností a současně je vybavujeme rozsáhlejšími 

pravomocemi35.  

 

2.2 Vliv osobnosti manažera na delegování 

 

Situační momenty, styl vedení, osobnostní vlastnosti manažera, jsou významným faktorem 

také při uplatňování manažerské techniky řízení, jako je delegování. Možnosti delegování 

přitom nejsou blokovány ani tak vnější situací jako spíše strukturou osobnosti manažera, která 

jim znemožňuje přistupovat k delegování jako k základnímu paradigmatu výkonu 

                                                           
33 URBAN, J., 10 Nejdražších manažerských chyb, s. 76 
34 ARMSTRONG, M., Management a leadership, s. 67 
35 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 52 
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manažerských funkcí. Podle toho jak jednotliví manažeři přistupují ke své řídící práci lze 

manažery rozdělit na několik typů. Cipro uvádí tyto typy manažerů: 

Paranoidní manažer - nedůvěřuje a podezírá kolegy na pracovišti i mimo něj, obviňuje okolí 

ze svých neúspěchů, má pocit, že mu všichni chtějí škodit, protože mu závidí jeho schopnosti 

a pravomoci, neustále kontroluje a vynakládá mnoho energie na dokazování domnělé ztráty 

důvěry, jsou často nevyvratitelně přesvědčeni o své pravdě. 

Možnosti delegování: Paranoidní manažer je přesvědčen, že nikdo neudělá práci tak dobře 

jako on sám, a to ne z důvodů že by byl perfekcionista, ale spíše kvůli silné podpoře kontroly, 

aby někdo nemohl disponovat informacemi, které by ho mohli ohrozit v jeho funkci. 

Obklopuje se méně schopnými zaměstnanci, kteří nepůjdou názorově proti němu. Deleguje 

jen nepodstatné a nedůležité odpovědnosti. Pokud by delegoval některé významnější 

odpovědnosti, musel by podřízený zaměstnanec neustále chodit vysvětlovat své záměry. Má 

tendenci udržovat svůj tým v nevědomosti. Určité osobnostní rysy a styl vedení paranoidního 

manažera jsou společné s osobnostními vlastnostmi a stylem řízení u autokratického 

manažera. 

Schizoidní manažer - schizoidní manažer působí jako výrazný introvert. Často má 

nadprůměrnou obecnou inteligenci, ale na úkor inteligence sociální. Je minimálně ambiciózní, 

na svou manažerskou pozici, je většinou dosazen ne z vlastní vůle, ale na základě své vysoké 

odbornosti. Chybí mu manažerský potenciál.  

Možnosti delegování: Schizoidní manažer by většinou rád delegoval úplně všechny 

odpovědnosti, ale protože neumí adekvátně komunikovat a sociální kontakt je pro něj velkou 

zátěží, raději si vše dělá sám i za cenu vlastního přetěžování. Pokud schizoidní manažer 

deleguje nějakou činnost, většinou jí umí dobře vydefinovat v měřitelných výstupech, ale 

nedokáže podřízené k plnění odpovědnosti náležitě motivovat. Jeho delegování spočívá pouze 

v rovině strohého předání úkolů bez zajištění podpory, se slabou kontrolou a bez náznaku 

koučování. 

Diktátorský manažer - je orientován pouze na výkon a tvrdě vyžaduje plnění úkolů, nedokáže 

odložit uspokojení svých potřeb, chce, aby jeho podřízení plnili příkazy ihned, projevuje se 

panovačností. Vybírá si lidí, které se mu bezpodmínečně podřídí a nekriticky ho obdivují. 

Možnosti delegování: Delegování je u diktátorů prakticky nemožné, protože se nechtějí 

s nikým dělit o své kompetence, nikoho nechtějí posilovat pravomocemi a jejich styl vedení 

lidí je o pouhém přikazování i v situacích, kdy by bylo vhodnější delegovat. 
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Hyperprotektivní manažer - ke svým podřízeným se chová laskavě, o své lidi úzkostlivě 

pečuje, je přátelský a snaží se udržet klidný a pozitivní vztah za každou cenu, podřízené pořád 

kontroluje, aby je ochránil před potenciální chybou. Své podřízené sice chrání, ale současně je 

poškozuje tím, že je udržuje ve vývojové stagnaci a nepřenáší na ně dostatečné pravomoci. 

Možnosti delegování: Hyperprotektivní manažer ví, že delegování je velmi prospěšné a taky 

si uvědomuje potřebu delegovat úkoly na své podřízené, ale v reálu se chová podle své 

osobnosti. Delegování je u něj provázeno velmi dlouhou fází pomáhání, a to i v situaci, kdy 

pracovník již nové odpovědnosti zvládá dobře. Jeho kontrola je neustálá, nikdy nenechá 

podřízeného, aby sám analyzoval a napravil vzniklé problémy. Hyperprotektivní manažer má 

na rozdíl od výše uvedených typů manažerů šanci na změnu jednání a chování, i když 

podstata jeho osobnosti již pravděpodobně změnit nepůjde. 

Byrokratický manažer - neustále se zabývá detaily, dokonalými plány a od svých 

podřízených vyžaduje vzornou disciplínu, má sice vysokou výkonovou motivaci, ale málokdy 

svých cílů dosáhne. Brání mu v tom neschopnost nadhledu, týmové práce, nedokáže 

delegovat, protože nikdo neudělá práci tak dobře jako on sám. Byrokrati jsou sice dobří 

„manažerští řemeslníci“, ale selhávají v roli lídrů, protože ve své nepružnosti jen vykonávají 

dohled a kontrolu. 

Možností delegování: Delegování je značně omezováno příliš přísnou a svazující kontrolou. 

Podřízený se musí přesně držet vymezené odpovědnosti, určených pravomocí a o každém 

kroku neustále informovat svého nadřízeného. 

Narcistický manažer - navenek se projevuje jako osoba dokonalá ve všech směrech, má 

extrémně vysoké sebevědomí, je přesvědčený o své jedinečnosti, vlastní důležitosti. Není 

schopen snášet objektivní kritiku, vnitřně se urazí, ale navenek nedá nic znát. Pracovní vztahy 

se řídí podle narcistického výběru – podřízený musí být stejně tak dokonalý jako on sám. 

Velikášství a nadřazenost je vlastně jakousi fasádou či obranným mechanizmem jejich vnitřní 

křehkosti a zranitelnosti. 

Možnosti delegování: Delegování narcistickým manažerem je limitováno tím, nakolik 

oceňuje své podřízené jako schopné, na které se nemusí obávat delegovat významné 

odpovědnosti. Pokud není přesvědčen o jejich dokonalosti srovnatelné s dokonalostí vlastní, 
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pak delegovat nemůže. Nikdy nepřipustí, že by na nějaký úkol nestačil a rovněž bytostně 

nesnáší být na někom závislý v rámci spolupráce na delegovaných odpovědnostech36. 

Demokratický manažer - charakteristickým znakem je delegování a participace na vedení. 

Manažer dokáže delegovat, a to ne pouze práci a odpovědnost, ale také nezbytné kompetence. 

Demokratický manažer si je vědom, že lidé pracují s vyšším nasazením tam, kde se můžou 

svými názory a postoji spolupodílet. Pro demokraticky myslícího manažera jsou názory 

spolupracovníků inspirací.  

Liberalistický manažer - deleguje manažerské pravomoci, spoléhá na kvalifikovanost, 

zkušenost i odpovědnost svých podřízených a počítá s jejich samostatností. V různé míře se 

vlastně zříká své manažerské funkce, proto se takovému přístupu říká vedení bez vedení. 

Výsledkem přílišné volnosti je minimální výkonnost a anarchie. Obecně bývá takový styl 

vedení nejméně efektivní a zaměstnancům nepřináší ani příliš spokojenosti.  

Autokratický manažer - koncentruje veškeré pravomoci i odpovědnost ve vlastních rukou, 

rozhoduje se zcela sám, názory podřízených nereflektuje, nekonzultuje, uděluje příkazy, 

vydává pokyny a kontroluje plnění zadaných úkolů, nepřipouští diskusi, neinformuje a 

zpravidla ani nedeleguje kompetence. Podobně jako paranoidní manažer i tenhle se obklopuje 

méně schopnými zaměstnanci, kteří jsou pilným vykonavateli příkazů37. 

Pro celkový přístup k delegování, pro případnou změnu způsobu vedení lidí je charakteristika 

osobnosti manažera klíčová. Jeho ochota, sebereflexe i způsob manažerského myšlení 

v oblasti smyslu delegování. 

Jaký styl je nejvhodnější? 

• Neexistuje univerzální styl  

• Nejvhodnějším stylem je demokratický  

• Méně vhodnými jsou autoritativní, liberální  

• Zaleží, v jaké situace se organizace nachází 

• Nezavrhovat ostatní styly  

Adair a Reed tvrdí, že neexistuje žádný styl vedení, který by byl vždy nejlepší, protože styl 

závisí na situaci, jedincích, se kterými pracujeme a na osobnosti manažera. Využívání většího 

množství různých stylů může být úplně stejně efektivní. Kromě toho každý manažer 
                                                           
36 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 115 
37 ŠTĚPANÍK, J., Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe, s. 89 
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představuje svůj vlastní styl, který je ovlivněný jeho osobnostními rysy, proto by se měl snažit 

zkombinovat konzistentnost svého charakteru s flexibilní volbou metod38.  

Než zvolíme styl, je nutné si uvědomit:  

• podmínky a charakter práce a pracoviště  

• osobnost manažera jako vedoucího  

• lidi, kteří tvoří tým  

• momentální situaci, ve které se organizace nachází  

Demokratický styl bývá obecně považován za nejefektivnější, je třeba brát v úvahu specifiku 

různých pracovních skupin a úkolů. Ani demokratický styl nemusí být v některých situacích 

či při vedení určitých skupin tím nejvhodnějším. V praxi se setkáme s kombinací stylů. Asi 

nejčastější jsou přístupy kombinující demokratické principy řízení s autokratickými 

prvky. Různé typy situací vyžadují různé typy vedení39. 

 

2.3 Postup při delegování 

 

Hlavním předpokladem efektivního delegování je to, když manažer vnímá delegování jako 

nezbytnou součástí vedení lidí a sám je vnitřně rozhodnutý předávat odpovědnosti směrem ke 

svým kolegům.  

Perfekcionalizmus a mocenské instinkty některých manažerů vytvářejí atmosféru nedůvěry a 

podněcují nejistotu na obou stranách. Pracovník se cítí jako „šéfův poskok“ a ztrácí chuť se 

zapojit, tím musí úkol vykonat „šéf“ sám a se ujistí v názoru, že sám si udělá vše rychleji a 

lépe. Nejpozději v okamžiku, kdy má ředitel pocit, že se „topí“ v práci, zjistí, že příliš málo 

deleguje. Vedoucí by měl svou pracovní sílu a kreativitu využívat na strategické aktivity, 

protože právě podle nich se hodnotí dlouhodobá efektivita. Delegovat totiž znamená přenést 

úkoly na pracovníky a poskytnout podřízeným rozhodovací pravomoc, aby mohli úkol splnit 

oni, což je v konečném důsledku výhodné pro obě strany40.  

Efektivní delegování předpokládá určitý přínos pro manažera, zaměstnance i pro celou 

organizaci. Vyžaduje to ale dodržovat určité zásady, které předpovídají úspěšnost tohoto 

procesu:  
                                                           
38 ADAIR, J.; REED, P., Ne šéf, ale lídr: Jak ostatní vést po cestě k úspěchu, s. 51 
39 ŠTĚPANÍK, J., Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe, s. 89 - 92 
40 DAIGELER, T., Vedení lidí v kostce: techniky vedoucí k úspěchu, s. 52-53 
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1. Analýza práce 

2. Plánování delegování 

3. Výběr vhodných pracovníků  

4. Správný způsob zadání odpovědnosti  

5. Podpora delegování 

6. Kontrola výstupu delegované činnosti 

1. Analýza práce 

Manažer by měl svou práci umět analyzovat z hlediska svých povinností a odpovědností, 

definovat ty úkony, které může dělat jen on, které nelze delegovat, a co naopak může být 

delegováno.  

Šuleř uvádí některé případy, kdy lze delegovat: 

Co může být delegováno: 

• Rutinní práce, společně s příslušnou odpovědností a pravomocí. 

• Práce, které jiní dokážou udělat lépe, rychleji a případně ekonomičtěji. 

• Rozhodnutí, která dělá manažer nejčastěji. Drobná rozhodnutí, která se opakují, 

zpravidla zabírají velkou část dne. Pracovníkům stačí vysvětlit základní princip, 

detaily těchto rozhodnutí většinou znají lépe než nadřízený. 

• Práce, které umožní podřízeným získat užitečné zkušenosti. 

• Činnosti, které oživí rutinní práci pracovníků. Změna stereotypu bývá vítaným 

motivačním faktorem. 

• Činnosti, které učiní práci pracovníků komplexnější. Možnost vidět výsledky své 

práce v širším kontextu zvyšuje motivaci pracovníka. 

Co nelze delegovat:  

• Nic, co obsahuje důvěrné informace. 

• Úkoly, které jsou absolutně důležité a jejichž řádné a včasné splnění může zajistit jen 

manažer sám. 

• Nové úkoly, na které nebyli pracovníci připraveni. 

• Úkoly, které jsou povinností manažera, ale jsou mu nepříjemné. 

• Odpovědnost, která je tak delikátní, že se manažerovi s největší pravděpodobností 

stejně vrátí. 
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• Úkoly, které jsou natolik vágní nebo špatně definované, že by podřízení strávili 

spoustu času rozhodováním o způsobu řešení41.  

2. Plánování delegování 

 

Delegování je stejně jako většina součástí managementu mnohem úspěšnější, pokud je 

plánováno. Plán delegování je vlastně vizitkou manažera, který má přehled nad delegovanými 

činnostmi, má jasně definované cíle i postupy dosažení a má je pod vědomou kontrolou.  

Manažer by měl mít naplánovaný postup řešení úkolů a následně přerozdělit stávajícím 

pracovníkům patřičné kompetence. Při správném stanovení plánu procesu delegování 

odpovědností by podle Bělohlávka, Košťana a Šuleře měl manažer zohlednit: 

a) Cíl úkolů. 

b) Dílčí termíny úkolu. 

c) Úroveň, které má být dosaženo. 

d) Potřebná rozhodnutí. 

e) Rozsah delegované pravomoci. 

f) Instrukce nebo příkazy, které bude pracovník oprávněn vydávat. 

g) Případný rozpočet. 

h) Spolupráci s jinými pracovníky. 

i) Potřebné informace. 

j) Zapojení vedoucího. 

k) Termíny kontroly. 

l) Informování dalších pracovníků42. 

Podle Cipra je třeba při plánování delegování nejvíce zohledňovat:  

� Cíl delegovaných odpovědností 

Cipro uvádí, že cílem delegování je konečný stav, kterého má být daným pracovníkem 

dosaženo, a proto je velmi důležité, aby cíl byl pracovníkovi specifikován co nejkonkrétněji 

a nejsrozumitelněji . Cíle musí být přiměřené, neměly by být v rozporu s jinými dílčími cíli 

pracovníka, které by znemožňovaly jejich plnění, měly by zohledňovat stávající možnosti a 

zdroje organizace. Nereálný cíl nemá smysl zadávat a působí i nemotivačně. Aby 

pracovník delegované odpovědnosti s patřičnými pravomocemi přijal, je velmi užitečné, když 
                                                           
41 ŠULEŘ, O., Manažerské techniky, s. 102 
42 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 644 
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podřízený s vedoucím o dosahování nových cílů může otevřeně a věcně diskutovat. Diskuze 

by ale neměla být o tom, „proč to nejde“, ale „jak to půjde vyřešit a jaké zdroje či podporu 

k tomu od nadřízeného potřebuje“43.  

� Termíny plnění úkolů  

Manažer nese odpovědnost za splnění konečného termínu stále, ale dílčí termíny 

rozpracované do detailnějších činností musí plnit pracovníci, na které jsou odpovědnosti 

delegované.  

„Úkol bez termínu, není úkol“. Termíny by měli být reálné. Dohodnuté termíny jsou pro 

podřízené závazné, a to jak přistupuji k  plnění úkolů a dodržování termínů vypovídá o jejich 

spolehlivosti.  

� Zdroje pro pln ění delegované odpovědnosti 

V případě, že delegovaná činnost vyžaduje pro splnění také určité zdroje (finanční, personální 

nebo materiální podporu) musí manažer jasně definovat, jaké zdroje budou k dispozici, aby 

plnění delegovaného úkolu neselhalo kvůli nedorozumění mezi vedoucím a podřízeným.  

� Rozhodnutí 

Rozhodování je samostatnou manažerskou činností a manažer by si měl ponechat 

rozhodování v klíčových otázkách souvisejících s plněním cílů organizace. Některá ale dílčí a 

méně závažná rozhodnutí by měl manažer delegovat na své podřízené. Jde o delegování 

rozhodnutí, kde případné negativní následky bude možné napravit bez větších ztrát a kde 

z hlediska přínosu a rizik to je přibližně vyvážené. 

� Rozsah delegované pravomoci 

Při delegování pravomoci by měl manažer prověřit pracovníka, kterému chce delegovat dílčí 

pravomoc, ten může svou dílčí pravomoc rozdělit na kolegy a to ho pak opravňuje vést a 

ovlivňovat a rozhodovat o alokaci zdrojů. Pravomoc je většinou vázaná na konkrétní pracovní 

pozici. Manažer určuje rozsah delegované pravomoci, kterou zplnomocňuje své podřízené 

v definovaném časovém horizontu. Rozdíl mezi úkolováním a delegováním spočívá právě 

v tom, že zadáváme úkoly i s odpovídajícími pravomocemi. Delegováním pravomoci s jasně 

určenými kritérii předejdeme tomu, aby pracovníci chodili za manažerem s příliš mnoha 

žádostmi o schválení drobných záležitostí. 

                                                           
43 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 66  
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� Podpora vedení  

Podpora manažera spočívá jak v odborné podpoře tak i v morální. Manažer musí umět 

podřízeného pozorně vyslechnout a nechat si daný problém popsat, nasměrovat podřízeného 

tak, aby sám přišel na nejefektivnější způsob řešení problému, dávat najevo, že delegovaný 

úkol považuje za důležitý, zajímat se o výsledky delegovaného úkolu i v průběhu plnění.  

� Kontrola delegování 

„Důvěřuje, ale prověřuj“. Táto dávná moudrost, názorně ukazuje důvod negativního postoje k 

jakékoliv kontrole. Pracovník ji proto často vnímá jako znak nedůvěry a neschopnost pracovat 

samostatně. Přesto neexistuje situace, kdy by se mohlo od kontroly, z jakéhokoliv důvodu, 

upustit. Kontrola by měla splnit čtyři kritéria44: 

• Potřeba 

• Přiměřenost 

• Vhodnost 

• Vede k řešení 

Smyslem kontroly delegování je průběžně sledovat proces dosahování cílů, aby manažer 

rozpoznal nelogické informace, případně si mohl osobně ověřit kvantifikovatelné ukazovatele. 

Přímá účast manažera „v terénu“ nebo informace od spolehlivého zdroje jsou účinnou 

kontrolou plnění delegovaných odpovědností. Takovým zdrojem může být podřízený kolega, 

který má manažerovu důvěru a informuje ho o skutečné situaci v týmu45. 

3. Výběr vhodných pracovníků  

Úspěšný výkon práce jednotlivých útvarů a celkové výsledky organizace ovlivňuje také 

správný výběr pracovníků, jak uvádí Bělohlávek46. Při výběru nejvhodnějšího pracovníka pro 

určitou delegovanou činnost by podle Cipra měl manažer posuzovat, jaké má podřízený 

pracovník schopnosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti vzhledem k danému delegovanému 

úkolu. K posuzovaným schopnostem podle něj patří nejen vzdělání, praxe, znalosti, 

inteligence, ale i potenciál daného pracovníka pro učení se novým dovednostem, jeho 

flexibilita a dobrá schopnost řešit problémy47. Také Armstrong se přiklání k názoru, že 

vhodného pracovníka bychom měli vybírat podle toho, jestli disponuje přirozeným talentem, 

                                                           
44 DAIGELER, T., Vedení lidí v kostce: techniky vedoucí k úspěchu, s. 55-57 
45 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 67 - 71 
46 BĚLOHLÁVEK, F., Desatero manažera: to nejdůležitější, co potřebuje znát a ovládat úspěšný manažer, s. 10 
47 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 73 
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je inteligentní a zejména jestli je ochotný se pod vedením a za pomoci, učit jak splnit 

delegovaný úkol48. I kdyby měl vybraný pracovník výborné předpoklady v oblasti schopností 

a povahových rysů, bez kvalitní motivace by jen stěží mohl efektivně vykonávat úkoly 

v rámci nově delegovaných odpovědností a pravomocí. Důležité je zvážit vnitřní motivaci 

pracovníka (seberealizace, zájem, samotný charakter práce) a nakolik potřebuje stimulovat 

zvenčí (např. penězi).  

Delegované činnosti mohou shodovat se třemi typy motivů:  

� Cílové motivy 

� Tvořivé motivy 

� Vůdcovské motivy 

Cílové motivy nejvíce ovlivňují ambiciózního pracovníka, který klade vysoké nároky na svůj 

výkon. Jeho vysoké výkonové motivace lze dobře využít při delegování obtížných úkolů. 

Manažer musí takového podřízeného ocenit i za nesplnění úkolu na 100 %, protože by u něj 

hrozila demotivace neúspěchem. 

Charakteristikou tvořivých motivů je potřeba něco v pracovním procesu měnit a utvářet. 

Pracovník je nadšený pro práci samotnou, práce je pro něho zájmem, často jí věnuje i svůj 

volný čas. Na takového podřízeného je optimální delegovat odpovědnosti, které v sobě nesou 

potřebu inovací, realizaci nových věcí, aktivit apod. Tento typ podřízeného se musí někdy 

spíše brzdit a manažer si musí ohlídat, aby pracovník nepřekračoval hranice své pravomoci, 

byť by to bylo z dobré vůle.  

Třetím typem motivace podřízených je uplatňování vůdcovských motivů. Takový pracovník 

snadno a ochotně přebírá vedení, je asertivní, rád získává druhé pro svou věc, bývá oblíbený a 

charizmatický. Takovému pracovníkovi můžeme svěřit pravomoc řídit další členy týmu. 

Někteří podřízení však mohou vykazovat mocenské sklony negativního charakteru, kdy chtějí 

především sami dominovat a delegování je pro ně lákavé ani ne tak kvůli svěřeným 

odpovědnostem, ale spíše pro získané pravomoci úkolovat druhé, autoritativně rozhodovat. 

Manažer může jeho vůdcovských motivů pozitivně využít při dosahování náročných cílů 

s tím, že musí mít stále kontrolu nad stylem uplatňování delegovaných pravomocí. 

Mocenským typům většinou schází adekvátní sebereflexe49. 

                                                           
48 ARMSTRONG, M., Jak být ještě lepším manažerem, s. 114 
49 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 73 
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V úvahu by měly být brány nejen schopnosti pracovníků, ale i jejich zájem o delegování 

úkolu. Nekvalifikovaný pracovník se může do delegovaného úkolu pustit s velkou chutí a 

úsilím a potřebné dovednosti si rychle osvojit. Naopak dobře kvalifikovaný pracovník 

s malým zájmem o delegovanou práci odvede práci špatnou.  

Skutečnost, že vlastně ochota přijmout delegovaný úkol je nejhlavnější zárukou úspěchů 

práce jakéhokoliv pracovníka, zajímavě vysvětlil Plamínek:   

 

„Asi víš, že mám dva syny,“ řekl Neúspěch Úspěchu. „Vím, že děti jsou naděje a radost,“ 

odpověděl Úspěch opatrně. „A taky velká starost,“ posmutněl Neúspěch. „Jeden umí, ale 

nechce, kdežto druhý by chtěl, ale neumí. Nevzal bys je do učení?“ „Jen jednoho,“ řekl 

Úspěch, „toho, který neumí. Ten, který nechce, se bude muset ještě nějakou dobu učit u 

Tebe50.“ 

Manažer by se měl vyhýbat zvýhodňování nebo naopak přehlížení některých pracovníků51. 

Výběr vhodného pracovníka pro delegované odpovědnosti je velmi důležitý a neměl by se 

podceňovat. Efektivnost delegování se odráží také v tom, jestli jsou správně vybrané 

delegované úkoly pro daného pracovníka52.  

4. Správný způsob předávání odpovědností – jak delegovat 

Jestliže máme vybraného vhodného pracovníka pro delegování, následuje vlastní vysvětlení 

obsahu a podmínek nových odpovědností. Důležité při tom je, aby byl úkol dobře definován, 

pokud je delegovaný úkol definovaný nepřesně, může to mít za následek demotivaci 

pracovníka a obavy z převzetí nových odpovědností a pravomocí. 

Přesně definovat zadání – pracovníkovi je třeba co nejjasněji vysvětlit, co se od něj očekává, 

jasně a srozumitelně popsat delegovanou činnost a z ní vyplývající úkoly. Důležité přitom je, 

aby pracovník vše správně pochopil. 

Vysvětlit smysl a důvody zadání - manažer by měl vysvětlit smysl a důvody, proč je 

konkrétní odpovědnost delegovaná právě tomuto pracovníkovi. Z hlediska motivace je 

důležité, aby věděl, že je tím nejvhodnějším pracovníkem pro tento delegovaný úkol.  

                                                           
50 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmů a firem, s. 58 
51 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 644 
52 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 89 
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Prodiskutovat kvalitu výsledku - s pracovníkem by měla být prodiskutovaná očekávaná 

úroveň výsledku. 

Ujistit se, že pracovník souhlasí s reálností plnění termínů - jestliže pracovník váha se 

souhlasem ohledně reálnosti plnění termínu přebírané odpovědnosti, pak to může být 

známkou jeho obavy ze selhání nebo není dostatečně motivovaný. 

Zajistit pracovníkovi podmínky - manažer musí při delegování poskytnout podřízenému 

všechny potřebné informace a nezbytné zázemí pro výkon svěřené odpovědnosti.  

Definovat hranice odpovědnosti - pracovník musí dostat takový stupeň pravomoci, jaký je 

nezbytný pro splnění delegovaného úkolu a musí správně pochopit hranice své odpovědnosti. 

Delegovat celou práci, aby v ní pracovník viděl smysl – když delegujeme pracovníkovi 

celou práci, lépe pochopí její smysl a dá mu to jasný cíl. 

Stanovte, jak a kdy chcete být informováni. 

Informujte ostatní, kdo je úkolem pověřen53. 

5. Podpora delegování 

Při delegování by měl manažer dbát na některé zásady, které mohou ovlivnit efektivní 

delegování. Jsou to, např.: 

• Delegovaný úkol nebo práci musí manažer považovat za důležitý, aby mohl o 

důležitosti delegovaného úkolu přesvědčit i pracovníka, na kterého zadaný úkol 

deleguje. 

• Při delegování úkolů většího rozsahu by měl manažer vytvořit pro pracovníka vhodné 

podmínky pro splnění delegované činnosti, to je vymezit dostatečný čas pro jeho 

splnění a uvolnit od některých obvyklých povinností. 

• O správnosti plnění delegovaného úkolu by měl pracovník dostávat od manažera 

zpětnou vazbu.  

• Pro stimulaci práce pracovníka je důležité, aby manažer dával pracovníkovi najevo, že 

se o delegovanou činnost zajímá, i když už nevyžaduje tak častou kontrolu. 

                                                           
53 ŠULEŘ, O., Manažerské techniky, s. 104-106 
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• Každá dobře odvedená práce zasluhuje pochvalu, která může být jak finanční, tak 

slovní. Manažer by měl ovládat různé techniky pochval a neměl by na to zapomínat54. 

6. Kontrola výstupu delegované činnosti 

Kontrola je v organizaci nezbytná a souvisí s odpovědnostmi manažera. Provádění kontroly 

nemá nic společného s jeho důvěrou nebo nedůvěrou v zaměstnance, a nemělo by tak ani 

působit. Hlavní úkolem kontroly není hledat chyby, ale včas rozpoznat a odstranit případné 

nedostatky při plnění delegovaných úkolů, zaměstnance na ně upozornit a dát jim možnost je 

co nejrychleji odstranit. Kontrola - či vědomí toho, že práce bude kontrolována, je navíc i 

důležitým prostředkem motivace. Manažer by měl stanovit termíny kontroly delegovaných 

úkolů, stanovit kritéria, co bude kontrolováno. Při průběžném sledování výkonu 

delegovaného úkolu by se měl manažer vyvarovat dvou chyb, a to sklonu provádět kontrolu 

příliš často a vytvářet tak u zaměstnanců pocit nedůvěry v jejich schopnosti, či naopak sklonu 

provádět ji z časového hlediska nedostatečně a udržovat tak méně zkušené zaměstnance 

v nejistotě, pokud jde o správnost jejich postupu při plnění delegovaného úkolu55.  

„Dobře zvládnutý systém kontroly je jedním ze základních předpokladů efektivního 

delegování a patří k hlavním manažerským dovednostem. Za nejefektivnější přístup ke 

kontrole delegovaných činností však považujeme veškerá preventivní opatření a předběžnou 

kontrolu ještě před vlastním započetím delegované činnosti“56.  

Preventivní kontrola úzce souvisí s manažerovou schopností předvídat možná rizika a 

z vhodného výběru pracovníka, na nějž manažer dané odpovědnosti deleguje. 

 

2.4 Výhody delegování 

 

Výhody delegování pravomocí jsou nesporné. Pro manažera to znamená nejen, že se sám učí 

provádět některé věci jiným způsobem či lépe, ale také dává zaměstnancům možnost rozvíjet 

nové nápady či objevit nové způsoby, jak práci vykonávat. Delegování umožňuje vedoucímu 

zbavit se odborných úkolů a získat čas pro samotné vedení. Pracovníci zas mají větší 

                                                           
54 ŠULEŘ, O., Manažerské techniky, s. 106 
55 URBAN, J., 10 Nejdražších manažerských chyb, s. 66 
56 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 72 
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odpovědnost a mohou tak rozšiřovat své schopnosti57.  Správné delegování přináší výhody jak 

pro manažera, tak pro pracovníky a v konečném důsledku i pro celou organizaci. 

Přínosy pro manažera: 

Více času na důležité věci – delegováním manažer ušetří čas pro řešení významnějších 

úkolů. Delegování tedy pomáhá manažerovi s time managementem priorit. 

Více práce za kratší čas – úkoly většího rozsahu se lépe vyřeší, když jsou rozděleny 

systematicky na dílčí části. Využití energie ostatních pracovníků umožňuje manažerům 

dosáhnout výsledky, které by jinak byly za hranicemi možností jednotlivce. 

Nové nápady a přístupy – tím, že si manažer uvolní čas pro nové a náročnější úkoly, 

posiluje svou vnitřní motivaci, posiluje pocit smysluplnosti své práce, předchází riziku 

stagnace. 

Rozvoj kompetencí pracovníků – když nové úkoly pracovníci zvládají, posiluje to jejich 

pocit kompetentnosti, zvyšuje sebevědomí, zlepšuje a rozvíjí jejich schopnosti. Tím manažer 

umožňuje svým podřízeným získat zkušenosti, které se nedají plně nahradit žádnými jinými 

vzdělávacími aktivitami. 

Motivování pracovníků -  správná motivace by měla pro pracovníky vyznět jako výzva nebo 

potřeba ukázat co v nich je. Kromě toho to znamená, že je jim tímto vyjádřena důvěra v jejich 

schopnosti.  

Snazší hodnocení pracovníků – manažer může prostřednictvím delegovaných činností lépe 

otestovat schopnosti podřízených, v případě, že jsou odpovědnosti a pravomoci jasně 

delegované určité osobě, umožňuje to manažerovi objektivněji hodnotit a kontrolovat. 

Jednodušší kontrola – kontrola je sama o sobě náročným procesem, ale delegováním určité 

odpovědnosti a pravomoci ostatním pracovníkům si manažer proces kontroly zjednoduší. 

Vyhnutí se stagnaci – schopnost delegovat pomáhá manažerovi uvědomit si svou potřebu 

vlastní nenahraditelnosti či nepostradatelnosti při plnění pracovních činností. „Ti, kteří 

nedelegují, navíc nemají čas se věnovat vlastnímu rozvoji“58. 

Přínosy pro pracovníky: 

Profesionální růst – znamená to rozvoj znalostí, dovedností a zkušeností pracovníků. 

V důsledku svého rozvoje delegováním pracovník dosahuje lepších výsledků. 

                                                           
57 DAIGELER, T., Vedení lidí v kostce: techniky vedoucí k úspěchu, s. 53 
58 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 638 
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Zvýšený zájem o práci – práce dostává jiný rozměr, pracovník v ní nachází různorodost a 

proměnlivost, která stimuluje jeho zájem o ni a je tak pro něj novým impulzem k rozšiřování 

si vlastních obzorů. 

Sebeuspokojení – manažer projevuje důvěru pracovníkovi v jeho schopnosti, čímž mu 

současně umožňuje další rozvoj. 

Přínosy pro organizaci: 

Vyšší efektivita – správné delegování rozvíjí a lépe využívá potenciál zaměstnanců 

organizace. 

Příprava personálních náhrad – proces delegování napomáhá odhalovat a rozvíjet 

perspektivní pracovníky. 

Stabilizace – pracovníci, kteří jsou delegováním svého manažera oceňováni, stimulováni a 

rozvíjeni, získávají jistotu, jsou spokojenější a pravděpodobně nebudou mít zájem opustit 

takovou organizaci59. 

 

2.5 Bariéry delegování 

 

„Nikdy neříkejte lidem, jak mají věci dělat. Řekněte jim, co je potřeba udělat a oni vás 

překvapí svým důvtipem60“. 

Někteří vedoucí, i když mají s delegováním potíže, se často nechtějí některých svých úkolů 

vzdát, protože je vykonávají rádi. Jsou ale případy, kdy nadřízený není schopen delegovat, 

protože nedokáže jasně stanovit, na jakém dlouhodobějším úkolu by jeho podřízený měl 

pracovat. Přes nesporné výhody, které manažerům, jejich zaměstnancům i organizaci přináší 

delegování, mají manažeři obavy a nechuť delegovat. Neochota nebo obava delegovat je 

podle Urbana zpravidla spojená se strachem z delegování a vychází z hlubších příčin. 

Projevuje se sklonem centralizovat rozhodování a svěřovat zaměstnancům jen úkoly převážně 

krátkodobé, jednoduché, rutinní a často i svou povahou nudné61.  

Skutečné příčiny vyhýbání se delegování vysvětluje i Šuleř, který uvádí důvody, ze kterých 

pramení nejčastější obavy z delegování:  
                                                           
59 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 639 
60 ADAIR, J.; REED, P., Ne šéf, ale lídr: Jak ostatní vést po cestě k úspěchu, s. 45 
61 URBAN, J., 10 Nejdražších manažerských chyb, s. 74-79 
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Pocit nenahraditelnosti (omnipotence) - manažer se domnívá, že jen on sám dokáže věc 

udělat nejlépe, přitom však nejde o rozhodování mezi kvalitou práce manažera a kvalitou 

práce podřízeného, ale o přínos práce manažera, který by měl dělat důležité úkoly než úkoly 

podružné. 

Nechuť opustit něco, co dobře umíme - dovolit podřízenému, aby vykonával činnosti, které 

umí sám dobře manažer, bývá asi největší bariérou delegování. A jestliže manažer také trvá 

na tom, že výsledek musí být na stejně vysoké úrovni, jaké dosahoval on sám, je to takřka 

nemožné. Delegování znamená, že manažer musí být připravený akceptovat možnost, že úkol 

bude splněn za delší dobu a výsledek nebude takové kvality, jaké by dosáhnul sám manažer, 

také vyšší riziko selhání, možnost vzniku nežádoucích vedlejších účinků a v neposlední míře 

také ztráta příležitosti udržovat si úroveň vlastních dovedností. 

Nedůvěra ve schopnosti pracovníků - manažer postrádá u svých podřízených dostatek 

schopností potřebných k tomu, aby jim mohl delegovat některé své činnosti. V tomto případě 

by měl v první řadě hledat příčinu své nedůvěry ve schopnosti svých pracovníků sám manažer 

a odpovědět si na otázky: 

a) jestli přijal kompetentní pracovníky 

b) jestli nezanedbal jednu ze svých základních povinností, tj. rozvoj schopností svých 

podřízených 

c) jestli dokázal správně odhadnout rozsah jejich možností 

Podřízení, kterým jsou delegovány pravomoci, nás často překvapí tím, že dosáhnou žádoucího 

výsledku neočekávanými způsoby a projeví při tom dovednosti, které u nich dříve nikdo 

nepředpokládal. 

Obava z neoblíbenosti - většině manažerů záleží na tom, jak jsou vnímáni svými 

podřízenými, a proto často raději riskují nezvládnutí úkolu než aby „obtěžovali“ své 

podřízené. Překonat nechuť podřízených, aby akceptovali delegované úkoly a pravomoci, lze 

jedině přesvědčováním o významu delegování pro jejich další rozvoj a perspektivu. Manažeři, 

kteří umí dobře delegovat, jsou hodnoceni svými pracovníky v průměru podstatně lépe než ti, 

kteří se delegování vyhýbají. 

Definování úkolu - aby bylo možné úkol delegovat, musí být dobře definován. Vysvětlování 

může zabrat tolik času, že se manažer rozhodné úkol udělat sám. Čas, který věnuje manažer 
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na začátku vysvětlováním delegovaného úkolu, se mu vrátí v budoucnu tím, že se už nebude 

muset tímto úkolem zabývat a ztrácet tak svůj cenný čas.  

Obava z přehnaného delegování - rozhodnout se správně, kdy a nakolik delegovat 

pravomoc, vyžaduje hodně zkušeností. Problémem může být, že manažer na jedné straně 

deleguje nedostatečně a na druhé může zajít příliš daleko a ohrozit tak významné zdroje nebo 

výsledky. 

Strach ze ztráty kontroly - správným delegováním s odpovídající úrovní pravomoci nemůže 

ztratit manažer kontrolu nad výsledky delegovaného úkolu. Kontrolu ztrácí jen nad způsobem 

provedení úkolu, což může být prospěšné. Pracovník pak může úkol vykonávat způsobem, 

který mu vyhovuje a často i efektivněji, než tomu bylo dříve. 

Obava ze ztráty autority - delegování vyžaduje i předání potřebných pravomocí, informací, 

zkušeností. Řada manažerů se obává, že v důsledku toho přijde o svou autoritu. Naopak dobře 

delegující manažer na autoritě získává, neboť jeho podřízení jsou motivovanější, schopnější a 

úspěchy jeho podřízených jsou jeho úspěchy.  

Strach ze ztráty pozice – strach manažera vyplývá z obavy, že jeho podřízení by mohli práci 

začít vykonávat lépe než on a tak ohrozit jeho pozici. Manažer však tímto získává více času 

na věci významnějších priorit62. 

 

2.6 Indikátory nedostatečného delegování´ 

 

Jak už bylo zmíněno, delegování pravomoci je jednou z manažerských technik řízení a přináší 

řadu výhod v řídící práci manažera. Manažer by měl znát důležité znaky a pravidla delegování 

a dodržovat je v průběhu celého procesu. Přesto mohou vzniknout situace, kdy manažer sice 

deleguje, ale jeho delegování je nedostatečné či špatné. Výsledek delegování je potom 

opačný.  

Robert Maddux publikoval souhrn znaků špatného delegování, které signalizují nedostatečnou 

úroveň delegování63: 

                                                           
62 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O., Management, s. 642     
63 Zpracováno podle CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 48 
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Nesplnění konečných termínů -  pokud manažer nevyužívá týmové spolupráce, není pak 

schopen reálné termíny splnit. Většinou je důvodem slabá koordinace lidí, kterým nebyly 

předány náležité odpovědnosti a pravomoci.  

Někteří zaměstnanci jsou více vytíženi než ostatní – rozložení odpovědnosti je silně 

asymetrické, navíc tím manažer vytváří atmosféru nespravedlivosti, narušuje to týmovou 

práci. Časem můžou ztrácet motivaci i ti výkonní, jelikož doplácejí na neschopnost kolegů.  

Nadřízený nemá na lidi čas -  je obvykle tak zaneprázdněn, že nemá čas se věnovat svým 

pracovníkům, nezajímá se o motivaci podřízených, žije v domnění, že všichni mají jasný 

popis práce a on má jen kontrolovat výsledky. Proto takový manažer není skutečným lídrem a 

i když si už najde čas, řeší většinou jen kritické situace a nemá prostor pro ocenění lidí, natož 

pro delegování. 

Nejasnost pravomocí - některé pravomoci se překrývají a jinde vznikají „bílá místa“, 

podřízení neví, za co ještě nesou odpovědnost, proto se raději do ničeho samostatně nepustí a 

odpovědnost pro jistotu přenechají vedoucímu.  

Rozhodnutí o změnách plánů (cílů) se nedostávají k pracovníkům, kteří je potřebují 

znát – ten, kdo pracuje na nějakém projektu nebo úkolu by se měl dozvědět jako první o 

provedených změnách, a to přímo od nadřízeného, ne aby se o změnách dozvídal 

z kuloárových zdrojů (neoficiální, zákulisní, postranní). 

Podřízení dostávají úkoly, pro které nejsou vycvičení – „Hodit do vody a nechat plavat! 

Kdo se utopí, stejně za nic nestál“64 

Nadřízení zasahují do projektu bez vědomí podřízených, kteří na úkolu pracují – jedná 

se o znevážení již jednou delegované pravomoci, kdy nadřízený zasahuje do rozhodnutí 

podřízeného, kterému předtím kompetence předal. Nadřízený tím ztrácí věrohodnost a 

respekt. 

Informa ční toky jsou sporadické, nekompletní a často opožděné – podřízený sice dostává 

náležité kompetence, ale nadřízený mu neposkytuje adekvátní informace. 

Nadřízení si berou často práci domů a odkládají z pracovních důvodů dovolenou – 

vypovídá to o špatném řízení času a chybějícím stanovením priorit manažera, které je 

logickým důsledkem nedostatečného delegování. 
                                                           
64 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 49 
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Talentovaní zaměstnanci se v práci nudí – manažer není kreativní při rozdělování 

delegovaných úkolů, plně nevyužívá schopnosti podřízených. 

Celkové důsledky nesprávného či neexistujícího delegování se nejčastěji projevují ve 

snižování výkonnosti a pružnosti organizace a celkové stagnaci pracovníků65.  

 

2.7 Nejčastější chyby při zadávání úkolů 

 

Výsledek práce závisí na tom, jak jasně, jednoznačně a srozumitelně byly úkoly zadány. 

Prvním předpokladem toho, aby se mohli zaměstnanci soustředit na delegovanou činnost je, 

aby věděli, co se od nich očekává a jaký smysl má delegovaný úkol. Nesprávné zadání a 

vysvětlení delegovaných odpovědností patří proto k nejzávažnějším chybám při řízení lidí 

vůbec. Manažer si velmi často ani neuvědomuje svou chybu, a to že je delegovaná činnost 

špatně odvedená vidí spíše jako pochybení u podřízeného, na kterého úkol delegoval. Jestliže 

manažer nechce být s výsledky delegovaných úkolů nepříjemně překvapen, měl by být sám 

přesvědčen, že se vyjadřuje dostatečně jasně, že úkoly formuluje jednoznačně a hlavně, že 

podřízený, na kterého je úkol delegován, ho správně pochopil a také ví, kdy a jak budou jeho 

výsledky kontrolovány. V opačném případě je to plýtvání časem i motivací zaměstnanců. 

Jasné úkoly a termíny jsou důležité jak pro zaměstnance - zvyšují motivaci a samostatnost 

zaměstnanců, tak i pro manažera při objektivním hodnocení a odměňování66.  

Manažeři považují zadávaní úkolů za poměrně nenáročnou činnost, tím vznikají chyby, 

nedorozumění a demotivace podřízených, kteří pochopili úkol špatně nebo k němu 

přistupovali s nechutí. Bělohlávek uvádí několik jednoduchých pravidel, které nám mohou 

napovědět, zda zadáváme úkoly správně.  

Problémy, které nastávají při nesprávném zadávaní úkolů: 

• Podřízený schválně pochopí úkol špatně, aby nemusel vyvinout přílišnou námahu, a 

hledá způsob, jak by si úkol usnadnil. 

• Podřízený pochopí úkol špatně a vedoucí je pak překvapen jiným výsledkem, než 

očekával. Přitom zaměstnanec vyvinul maximální úsilí a domnívá se, že dosáhl 

perfektního výkonu, ale vedoucí je zklamán. 

                                                           
65 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 50 
66 URBAN, J., 10 Nejdražších manažerských chyb, s. 60-61 
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• Podřízený splnění úkolu odkládá, protože jsme mu nestanovili pevný termín a zabývá 

se jinými aktivitami67.  

K nejčastějším chybám při delegování činnosti patří podle Urbana: 

• Nejasné stanovení delegovaných úkolů a jejich očekávaných výsledků. 

• Zaměňování cílů a činností. 

• Chybějící mezivýsledky. 

• Nejasné vymezení pravomocí. 

• Nejasná kontrola. 

• Nemožnost zaměstnance vyjádřit se k úkolu. 

• Nedostatečné vysvětlení širších souvislostí. 

• Formální povaha úkolů. 

• Nesoulad mezi úkoly a pravomocemi. 

Význam jasně stanovených úkolů se odráží v požadavku, aby byly stanoveny v souladu 

s pravidly „SMART“, které uvádějí Armstrong, Bělohlávek a Šuleř68 následovně:  

• S – STRETCHING/SPECIFIC - specifický znamená, že úkol musí být stanoven 

jednoznačně a úplně.  

• M  – MEASURABLE - měřitelnost vyžaduje, aby výsledek úkolu byl jednoznačně 

kontrolovatelný.  

• A – AGREED - akceptování úkolu, přijetí úkolu za vlastní, podstatně zvýší úsilí 

zaměstnanců.  

• R – REALISTIC - reálnost je požadavek, aby úkol byl splnitelný. 

• T – TIME RELATED/TRACKAKBLE - termínovaný, sledovatelný, časově určený 

znamená, že pracovník musí mít cíl a vědět, že ho má dosáhnout v rámci určitého 

časového plánu. 

Jestliže je úkol neterminovaný, pracovník si myslí, že má ještě dost času69. Vedoucí by měl 

zadat jednoznačný termín plnění. Termín „co nejdříve“ si může každý pracovník vykládat 

jinak70. 

                                                           
67 BĚLOHLÁVEK, F., Desatero manažera: to nejdůležitější, co potřebuje znát a ovládat úspěšný manažer., s. 26 
68 ŠULEŘ, O., Manažerské techniky, s. 82 
69 ARMSTRONG, M., Management a leadership, s. 57 
70 BĚLOHLÁVEK, F., Desatero manažera: to nejdůležitější, co potřebuje znát a ovládat úspěšný manažer, s. 27 
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V manažerské literatuře se uvádí některé výjimky, které nekorespondují s pravidly 

„SMART“: 

Výjimky potvrzující pravidlo: 

Zvláště kompetentní zaměstnanec. Delegovaný úkol nemusí být úplně v souladu s pravidly 

„SMART“, jestliže ho zadáváme pracovníkovi, který je velice schopný, spolehlivý a 

samostatný a o kterém víme, že mu stačí jenom naznačit a on už perfektně provede co je 

třeba. Pro takového zaměstnance může být příliš podrobně rozebíraný a konkretizovaný úkol 

demotivující. 

Neznalost budoucího vývoje situace. Je řada delegovaných úkolů, u kterých nelze 

předpokládat, jaké překážky se objeví v průběhu jejich plnění a jak bude potřeba měnit 

způsob jejich řešení. V takovém případě nelze přesně specifikovat úkol hned na začátku ani 

není možné určit přesný termín plnění. Proto bude zapotřebí postup a termíny upřesňovat 

v průběhu akce71.  

 

2.8 Problémy delegování a jejich řešení 

 

Při delegování se manažeři setkávají s řadou problémů, jejichž řešení nemusí být vždy snadné. 

Během své praktické manažerské kariéry se manažer učí schopnostem a dovednostem 

delegování72.  

Robert Maddux uvádí časté problémy při delegování a poskytuje i jejich možná řešení73: 

 

� Manažer deleguje jen bezvýznamnou práci, která vyvolává u pracovníků nelibost. 

Řešení – nezajímavou práci se pokusit spojit s něčím poutavějším a delegovat tak pro 

pracovníky přijatelnější práci. 

� Pracovníci odmítají delegovanou činnost s tvrzením, že ji neumějí. 

Řešení – manažer by měl poskytnout určitou podporu, rozdělit úkol na dílčí snadněji 

zvládnutelné úkoly. 

                                                           
71 BĚLOHLÁVEK, F., Desatero manažera: to nejdůležitější, co potřebuje znát a ovládat úspěšný manažer, s. 27 
72 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 18 
73 Zpracováno podle ŠULEŘ, O., Manažerské techniky, s. 107 
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� Pracovník delegovaný úkol odmítá s tím, že má hodně práce. 

Řešení – manažer by si měl ověřit skutečnou vytíženost pracovníka, jestliže je opravdu 

vytížený, deleguje úkol někomu jinému nebo přesune něco z jeho běžných povinností na 

někoho jiného. 

� Delegovaný úkol se opakuje, ale delegování by zabralo více času, než samotné 

provedení. 

Řešení – nechat někoho z pracovníků, aby tu práci vykonával spolu s manažerem, aby se učil. 

� Podepisování některých dokladů osobně. 

Řešení – manažer by si to měl ošetřit tak (např. v organizačním řádu), aby to podepisovali 

pracovníci, kteří jsou této práci nejblíže. Pracovníci, tak podepisují věci, které souvisí 

s delegovanou činností, a mají k tomu určitou pravomoc a odpovědnost. 

� Pracovníci chodí s delegovanými úkoly zpět za manažerem a žádají radu a 

pomoc. 

Řešení – manažer by si neměl nechat vnutit práci zpět, ale měl by pracovníka povzbuzovat a 

vést k tomu, aby dříve než přijde za manažerem, se pokusil sám problém vyřešit. 

� Pracovníci nevykonávají práci tak, jak na to byl manažer zvyklý. 

Řešení – manažer by se měl spíše zaměřit na výsledek, práci lze vykonat různými způsoby. 

� Výkon pracovníka ohrožuje úspěšný výsledek. 

Řešení – manažer by měl zjistit příčinu a přijmout nápravné opatření (např. změna 

delegované úrovně pravomoci), ale neměl by odebírat delegovaný úkol, protože tím by 

pracovníka potrestal za svoji chybu. 

 

Uvedené problémy nejsou ani zdaleka jediné, se kterými se manažer při delegování potýká.  

„Nicméně pokud manažeři považují delegování za jeden z nejefektivnějších nástrojů vedení 

lidí, zvládnutí všech obtíží s ním spojených představuje určitě spoustu práce“74. 

 

 
                                                           
74 CIPRO, M., Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 45 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

3 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉ ČÁSTI 

 

3.1 Cíl výzkumu 

 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, do jaké míry je využíváno v řídící práci 

ředitelů mateřských škol delegování, a s ním spojené na jedné straně nejčastěji se vyskytující 

problémy a negativa, a na druhé straně pozitiva a výhody. 

Na základě hlavního cílu byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 

1. Zjistit míru správných informací o delegování. 

2. Zjistit míru uplatňování delegování.  

3. Zjistit důvody, příčiny, obavy či nechuť delegovat. 

 

3.2 Stanovené předpoklady 
 

S ohledem na uvedený cíl výzkumného šetření byly stanoveny tyto předpoklady: 

1. Ředitelé mateřských škol zvládají teoretické znalosti týkající se delegování, ale v praxi    

    využívají více úkolování. 

2. Ředitelé mateřských škol využívají delegování nejčastěji směrem ke svým zástupcům. 

3. Nejčastějšími důvody, proč se ředitelé mateřských škol obávají více delegovat je to, že jim 

    delegování nových úkolů zabere hodně času vysvětlováním a zaučováním. 

 

3.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Samotný sběr výzkumných dat proběhl v lednu a únoru 2011. Šetření bylo zaměřeno na 

ředitele mateřských škol.  Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou do různých 

mateřských škol všech krajů a obcí celé naší republiky. Adresy byly získány z internetových 

stránek mateřských škol, dle náhodného výběru. 
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Výzkumný vzorek: 

Charakteristika 
respondentů 

Počet 
oslovených 
respondentů 

Návratnost 
dotazníků 

Dotazníkového 
šetření se účastnilo 

Zastoupeno 

ženy muži 

Ředitelé 
mateřských škol 

150 80 % 120 149 1 

 

3.4 Metody výzkumu a jejich popis 
 

K výzkumnému šetření byla použita metoda dotazování, která umožňuje v poměrně  krátkém 

čase získání informací od velkého počtu dotazovaných respondentů. Byl sestaven 

nestandardizovaný dotazník pro ředitele mateřských škol. Dotazník byl anonymní, obsahoval 

mimo obecné charakteristiky tj. faktografických zjištění, dvanáct otázek, ze kterých bylo osm 

uzavřených a čtyři polozavřené. Uzavřené otázky nevyžadovaly velké soustředění, šlo o 

jednoznačné vyjádření. Polozavřené otázky nabízely jak alternativní odpovědi, tak také 

možnost dopsat svou vlastní alternativu. Dotazník byl rozdělen na šest částí. Každá část byla 

rozdělena na položky podle jednotlivých témat. Některé z položek obsahovaly více otázek. 

První část dotazníku byla rozdělena do tří kategorií a sloužila pro sběr faktografických údajů 

o respondentech, tj. délka praxe na řídící pozici, věk respondentů a počet zaměstnanců. Druhá 

až šestá část dotazníku byla zaměřena na dílčí cíle práce. Vyhodnocení dotazníku bylo 

prováděno souhrnně za celou skupinu respondentů. Pro vyšší validitu některých položek bylo 

provedeno také vyhodnocení i podle výše uvedených tří kategorií. Získané údaje byly 

zpracovány a vyjádřeny v procentech.  

1. část dotazníku: faktografické údaje o respondentech        

2. část dotazníku: teoretická znalost pojmu a smyslu delegování v řídící práci ředitelů  

                         (položka č. 1, 2, 7, 8, 10)                               

3. část dotazníku: míra uplatňování delegování - na koho a v jakých manažerských funkcích    

                               (položka č. 3, 5) 

4. část dotazníku: bariéry při delegování  

                               (položka č. 4, 6) 

5. část dotazníku: přínos delegování pro řídící práci 

                               (položka č. 9)                                    

6. část dotazníku: doplňující otázky týkající se delegování  

                               (položka č. 11, 12)                 
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3.5 Pilotní výzkum 

Po vypracování jednotlivých položek dotazníku byl proveden pilotní výzkum u ředitelek 

mateřských škol studujících v současné době na Univerzitě Karlově v Praze, obor školský 

management. Záměrem bylo zjistit obtížnost a zadání jednotlivých otázek, zda jsou formulace 

položek srozumitelné, a také jestli byly vhodně zvolené hodnoticí stupnice u jednotlivých 

odpovědí. Respondenti byli požádáni, aby se vyjádřili k jednotlivým položkám a případně 

upozornili na nepřesnou formulaci. Na základě tohoto pilotního výzkumu bylo zjištěno, že 

dotazník je srozumitelný, a proto se přistoupilo k fázi vlastního šetření. 

 

3.6 Analýza výsledků  

                   

1. ČÁST DOTAZNÍKU: Faktografické údaje o respondentech 

Výzkumu se účastnilo celkem 120 ředitelů mateřských škol, z toho 119 žen a jeden muž, 

převaha zastoupených žen je způsobena feminizací předškolního školství.  

Faktografické údaje o respondentech        

Tabulka č. 1: Délka vaší praxe na řídící pozici                                                

Délka praxe 0 – 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 15 a více let 

% 22,50 20 10,83 46,67 

Ve zkoumaném souboru byly zastoupeny převážně ředitelky mateřských škol s 15 a víceletou 

praxí. Je zřejmé, že právě tato skupina má díky délce své pedagogické praxe nejvíce 

zkušeností, a také se domnívám, že to vyplynulo ze samotného postavení ředitelů škol a jejich 

možnou délkou působení ve funkci, kterou upravuje školský zákon (jestliže ředitel  závažně 

neporuší právní povinnosti vyplývající z jeho pozice, může působit na této pozici až do 

dosažení věku 65 let).  

Tabulka č. 2: Vaše věková kategorie 

Věk 20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 50 a více let 
% 0 1,66 49,17 49,17 

Jak je z tabulky patrné, tak nejvíce byla zastoupena věková kategorie ředitelů mateřských škol 

od 41 – 50 let a od 50 a více let. Tyto dvě skupiny byly zastoupeny stejně. Výsledky zjištění 
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korespondují s předcházející položkou, ve které bylo nejvíce zastoupeno ředitelů s 15 a 

víceletou délkou praxí na řídící pozici.   

Tabulka č. 3: Počet vašich zaměstnanců 

Počet 
zaměstnanců 

1 – 5 6 - 10 11 - 15 15 a více 

% 7,50 29,17 23,33 40 

Ze zkoumaného souboru je patrné, že dotazníkového šetření se účastnili ředitelé s různým 

počtem zaměstnanců. Pro následné výzkumné šetření to bylo považováno jako pozitivum, a to 

z důvodu objektivnějšího posouzení míry delegování vzhledem k počtu zaměstnanců. 

 

2. ČÁST DOTAZNÍKU: Teoretická znalost pojmu a smyslu delegování v řídící práci 

ředitelů (položka č. 1, 2, 7, 8, 10)  

                    

Položka č. 1: Jaký je Váš názor na delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol?  

Tabulka č. 4: Názor na delegování v řídící práci 

 
Počet odpovědí v % 

ano ne 

Otázka č. 1:  
Má možnost ředitel MŠ dostatečně využít delegování u svých 
zaměstnanců? 

87,67 18,33  

Otázka č. 2:  
Myslíte si, že se řídící práce ředitele MŠ obejde bez delegování? 

11,67  88,33 

Z počtů odpovědí je patrné, že převážná část ředitelů mateřských škol považuje delegování za 

důležitou manažerskou techniku, bez které se řídící práce neobejde a pozitivně pohlíží i na 

možnosti využití delegování u svých zaměstnanců. Z toho je zřejmé, že správně pochopili to, 

co uvádí manažerská literatura, že hlavním předpokladem efektivního delegování je, aby byl 

manažer sám vnitřně přesvědčen o smyslu delegování a následně byl rozhodnutý předávat 

odpovědnosti směrem ke svým kolegům. Překvapujícím zjištěním bylo, že z celkového počtu 

respondentů 11,67 % ředitelů si dokázalo přiznat, že se bez této manažerské techniky obejde a 

18,33 % ředitelů nemá možnost využít dostatečně delegování. Podrobněji o tom vypovídá 

následující tabulka. 
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Tabulka č. 4a: Názor na delegování v řídící práci 

 

O
dp

ov
ěd

i 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 
– 
30 
let 

31 – 
40 
let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

Otázka č. 1:  
Má možnost 
ředitel MŠ 
dostatečně 
využít 
delegování u 
svých 
zaměstnanců? 

A
N

O
 

29,63 91,67 100 98,21 0 100 83,05 79,66 22,22 80 100 83,33 

N
E

 

70,37 8,33 0 1,79 0 0 16,95 20,34 77,78 20 0 16,67 

Otázka č. 2: 
Myslíte si, že 
se řídící práce 
ředitele MŠ 
obejde bez 
delegování? 

A
N

O
 

14,81 8,33 7,69 12,50 0 0 5,08 18,64 0 17,14 0 16,67 

N
E

 

85,19 91,67 92,31 87,50 0 100 94,92 81,36 100 82,86 100 83,33 

Podle podrobných údajů bylo zjištěno, že řídící pracovníci s délkou praxe do 5 let a s malým 

počtem zaměstnanců uvedli, že nemají možnost dostatečně využít delegování ve své praxi.  

Přesto, že v položce č. 1, otázce č. 2 odpověděli převážně tyto ředitelé, že se řídící práce bez 

delegování neobejde, je z toho patrné, že je to možná způsobeno malými zkušenostmi ředitelů 

v řídící práci nebo malým počet zaměstnanců. Je sice pochopitelné, že více možností 

delegovat mají ředitelé s větším počtem zaměstnanců, přesto se domnívám, že lze využít tuto 

techniku i u menšího počtu zaměstnanců s tím, že míra možnosti delegovat úkoly s ohledem 

na počet zaměstnanců bude omezená. V manažerské literatuře se říká, že delegování je 

dlouhodobý proces, a proto je důležité nejen tento proces takto chápat, ale i tak k němu 

přistupovat v řídící práci, o čem vypovídají i odpovědi ostatních respondentů. S tímto 

názorem koresponduje zjištění v tabulce č. 4. 

 

Položka č. 2: Který z výroku považujete za správný?  

Tabulka č. 5: Pojem delegování 

 
Počet odpovědí  

v % 
Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci, určení jakého výsledku má 
dosáhnout, a jak má přitom postupovat. 

10 

Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci s odpovídajícími pravomocemi 
a určení, jakého výsledku má dosáhnout. Postup vykonání úkolu není zadán. 

90 
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Rozborem odpovědi bylo zjištěno, že převážná část ředitelů správně chápe pojetí a cíl 

delegování.  

Tabulka č. 5a: Pojem delegování 

 

Délka praxe Věk 

0 – 5 let 6 -10 let 
11 – 15 

let 
15 a více 

let 
20 – 30 

let 
31 – 40 

let 
41 – 50 

let 
50 a 

více let 

% % % % % % % % 

Delegování znamená zadání 
úkolu zaměstnanci 
s odpovídajícími 
pravomocemi a určení, 
jakého výsledku má 
dosáhnout. Postup vykonání 
úkolu není zadán. 

92,59 100 84,61 85,71 0 100 96,61 86,44 

Delegování znamená zadání 
úkolu zaměstnanci, určení 
jakého výsledku má 
dosáhnout, a jak má přitom 
postupovat. 

7,40 0 15,39 14,29 0 0 3,39 13,56 

 

Výsledky zjištění korespondují s předcházející položkou č. 5, kdy pouze 10 % ředitelů se 

domnívá, že při delegování je zapotřebí také zadávat postup, jak má být úkol proveden. 

Každopádně rozborem odpovědí se zde ukazuje, že většina respondentů zná smysl a pojetí 

delegování. Z toho je zřejmé, že většina dotazovaných ředitelů nejen chápe potřebu využívat 

delegování, jak vyplynulo z položky č. 4, vědí také, co je smyslem delegování, a proto se 

domnívám, že by ho měli i správně využívat ve své řídící praxi. 

 

Položka č. 7: Myslíte, že delegované úkoly od Vás vyžadují neustálou kontrolu? 

Tabulka č. 6: Neustála kontrola 

 Počet odpovědí v % 

ANO 13,33 

NE 86,67 

Ze souhrnných odpovědí všech dotazovaných respondentů je patrné, že převážná část ředitelů 

dodržuje zásadu, že delegované úkoly nevyžadují neustálou kontrolu, jak se o tom také uvádí 

v teorii, že provádění příliš časté kontroly může vytvářet u zaměstnanců pocit nedůvěry 

v jejich schopnosti. Je to považováno za jednu z chyb manažera při delegování úkolů. 
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Tabulka č. 6a: Neustála kontrola 

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 – 
30 let 

31 – 
40 let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

ANO 
 

25,93 
 

16,67 23,08 19,64 0 0 22,03 22,03 22,22 17,14 17,86 16,67 

NE 
 

74,07 
 

83,33 76,92 80,36 0 100 77,97 77,97 77,78 82,86 82,14 83,33 

 
Analýzou jednotlivých odpovědí podle faktografických údajů respondentů bylo zjištěno, že 

z celkového počtu převážná část ředitelů chápe smysl kontroly při delegování. Domnívám se, 

že u ostatních ředitelů, kteří využívají při delegování neustálou kontrolu, to souvisí 

s předcházejícími odpověďmi v jednotlivých položkách, kde nesprávně chápou, co je cílem 

procesu delegování.  

 
Položka č. 8: Myslíte, že delegované úkoly od Vás vyžadují průběžnou kontrolu? 

Tabulka č. 7: Průběžná kontrola 

 Počet odpovědí v % 

ANO 100 

NE 0 

Jak je z počtu odpovědí patrné, tak všichni ředitelé uvádí, že delegování vyžaduje průběžnou 

kontrolu. Jelikož v předcházející tabulce určité procento ředitelů uvedlo, že využívá také 

neustálou kontrolu, domnívám se, že to plyne z toho, že tito ředitelé ne plně využívají správné 

postupy při delegování. Aby bylo delegování efektivní, jak se uvádí v manažerské literatuře, 

měl by manažer posuzovat při výběru nejvhodnějšího pracovníka pro určitou delegovanou 

činnost také schopnosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti daného pracovníka. 

Položka č. 10: Jaké delegování ve své řídicí práci využíváte nejvíce? 

Tabulka č. 8: Typy delegování 

 Počet odpovědí v % 

Krátkodobé delegování 66,67 

Dlouhodobé delegování 33,33 
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Překvapivým zjištěním bylo, že většina ředitelů mateřských škol využívá krátkodobé 

delegování, které se podle manažerské literatury spíše podobá úkolování. Domnívám se, že 

důvodem, proč většina ředitelů využívá více krátkodobé delegování, je samotné prostředí 

mateřských škol, kde panuje tvořivé prostředí a ředitelé i zaměstnanci musí k tomu 

přistupovat flexibilně. Z toho také možná pramení, že je více úkolů, které lze delegovat 

krátkodobě. 

Tabulka č. 8a: Typy delegování 

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více let 

20 
– 
30 
let 

31 – 
40 
let 

41 – 
50 let 

50 a 
více let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

Krátkodobé 
delegování 

66,67 76,92 66,67 66,07 0 100 66,10 66,10 66,67 65,71 67,86 66,67 

Dlouhodobé 
delegování 

33,33 23,08 33,33 33,93 0 0 33,90 33,90 33,33 34,29 32,14 33,33 

 

Všechny odpovědi korespondují s výše uvedenými výsledky z tabulky č. 8. Překvapující je, že 

všichni respondenti ve věku od 31 – 40 let využívají při své řídící práci pouze krátkodobého 

delegování. Domnívám se, že to souvisí nejen s prostředím mateřské školy, jak bylo uvedeno 

u tabulky č. 8, ale také s délkou praxe na řídící pozici a manažerských dovednostech 

spojených s technikami řízení. 

 

3. ČÁST DOTAZNÍKU : Míra uplat ňování delegování, na koho a v jakých 

manažerských funkcích (položka č. 3, 5) 

                                

Položka č. 3: V jaké míře a na koho delegujete úkoly? 

Tabulka č. 9: Delegování úkolů 

 
Počet odpovědí v % 

nejvíce občas velmi zřídka nikdy 

Ekonoma 62,50 23,33 4,17 10 

Učitelky 33,33 59,17 7,50 0 

Provozní personál 21,67 50 26,67 1,67 

Zástupce 86,67 13,33 0 0 
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Jak je z tabulky patrné, tak nejvíce je delegování využíváno směrem k pedagogickým 

zástupcům. Na druhém místě hned po zástupcích je nejvíce delegovaných úkolů kladeno na 

ekonomky školy. Domnívám se, že je to způsobeno funkcí, kterou na škole zastávají, a která 

sehrává důležitou roli v chodu školy. Ze všech respondentů 10 % uvedlo, že nemá ve škole 

k dispozici ekonomku. Z celkové analýzy vyplynulo, že ředitelé ve své řídící práci delegování 

úkolů na ostatní zaměstnance využívají. Míru uplatňování delegovaných úkolů na jednotlivé 

zaměstnance znázorňuje také graf č. 3, příloha C. 

Položka č. 5: V jaké míře uplatňujete delegování v manažerských funkcích? 

Tabulka č. 10: Delegování manažerských funkcí 

 
Počet odpovědí v % 

nejvíce občas 
velmi 
zřídka 

nikdy 

Plánování (př. akce, mimoškolní aktivity,  
DVPP, čerpání dovolené, preventivní 
prohlídky…). 

 
49,17 

 
40,83 

 
7,50 

 
2,50 

Organizování (př. akce, soutěže, výstavy, 
spolupráce s jinými institucemi, prezentace 
školy…). 

 
58,33 

 
37,50 

 
4,17 

 
0 

Personální zajištění (př. zajištění provozu, 
výuky, evidence docházky…). 

 
48,33 

 
36,67 

 
15 

 
0 

Vedení lidí (př. metodické vedení učitelek.)  
 

9,17 
 

33,33 
 

38,33 
 

19,17 
Kontrola  (př. kontrola provozu, výchovně 
vzdělávací činnosti, BOZP…) 

 
25 

 
35 

 
27,50 

 
12,50 

 
Z šetření vyplynulo, že ředitele mateřských škol nejvíce uplatňují delegování u organizování. 

Domnívám se, že to vyplývá z činností, které jsou v prostředí mateřských škol nejvíce 

praktikované. Překvapující bylo zjištění, že delegování metodického vedení učitelek využívají 

velice zřídka. Možná je to způsobeno právě v této skupině respondentů tím, že pedagogický 

personál je stálý a je tam málo nových začínajících učitelek, u kterých je zapotřebí 

metodického vedení. Ze zjištěných údajů je vidět, že ředitelé využívají delegování úkolů 

podle důležitosti jednotlivých manažerských funkcí. Míru uplatňování delegovaných úkolů 

v jednotlivých manažerských funkcích znázorňuje také graf č. 2, příloha D. 
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4. ČÁST DOTAZNÍKU:  Bariéry při delegování (položka č. 4, 6)   

     
Položka č. 4: Co vám nejvíce ztěžuje delegování?  

Tabulka č. 11: Bariéry delegování  

 Počet odpovědí v % 

Nedostatek času k zaškolení nových činností. 49,17 

Zaměstnanci se delegování brání. 21,67 

Zaměstnanci mají už hodně vlastních úkolů. 43,33 

Zaměstnanci nemají pro práci dostatečnou kvalifikaci. 25 

Nemám nikoho, komu bych mohla úkol delegovat. 5,83 

Jak je z tabulky patrné, tak největší bariérou pro ředitele při uplatňování delegování je 

nedostatek času k zaškolení nových činností. Domnívám se, že problémem může být z části 

pracovní vytíženost jednotlivých ředitelů a možná také to, co uvádí manažerská literatura, že 

pro některé manažery je bariérou i to, že nedokážou jasně stanovit, na jakém dlouhodobějším 

úkolu by měli jejich podřízení pracovat. Jednotlivé odpovědi  výzkumného šetření bariér 

delegování znázorňuje také graf č. 6, příloha H. 
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Tabulka č. 11a: Bariéry delegování  

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 – 
30 let 

31 – 
40 let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

a) 
Nedostatek 
času 
k zaškolení 
nových 
činností 

37,03 50 46,16 50 0 100 32,20 35,60 44,45 37,15 25 28,57 

b) 
Zaměstnanci 
se 
delegování 
brání. 

29,63 16,67 15,38 25 0 0 15,25 13,56 11,11 11,43 18,75 17,86 

c) 
Zaměstnanci 
mají už 
hodně 
vlastních 
úkolů 

11,11 25 23,08 14,29 0 0 25,42 27,12 33,33 28,57 22,92 25 

d) 
Zaměstnanci 
nemají pro 
práci 
dostatečnou 
kvalifikaci 

18,52 8,33 0 10,71 0 0 22,04 20,33 0 17,14 20,83 21,43 

e) 
Nemám 
nikoho, 
komu bych 
mohla úkol 
delegovat 

3,70 0 15,38 0 0 0 5,09 3,39 11,11 5,71 12,50 7,14 

Výsledky zjištění korespondují s předcházející položkou. Překvapujícím zjištěním bylo, že 

všichni ředitelé ve věku 31 – 40 let se shodli na tom, že jim nejvíce ztěžuje delegování 

nedostatek času k zaškolení nových činností. Domnívám se, že je to možná způsobeno stále 

většími požadavky, co se týče dokumentace jak směrem ke škole, tak také k ostatním 

institucím (např. od zřizovatele). Kromě této bariéry je další překážkou i malý počet 

zaměstnanců. Z výzkumného šetření ale vyplývá, že ředitelé delegování využívají i přes 

všechny bariéry, které sebou tento proces přináší. 
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Položka č. 6: Který z níže uvedených důvodů představuje pro Vás obavu z delegování? 

Tabulka č. 12: Obava z delegování  

 Počet odpovědí v % 

Obava ze ztráty manažerské pravomoci a autority. 1,67 

Obava, že mi to zabere hodně času vysvětlováním 
 a zaučováním. 

51,67 

Nedůvěra ve schopnosti podřízených, obava že pracovníci nevykonají 
práci tak, jak bych to očekávala. 

35 

Obava z přehnaného delegování. 11,67 

Obava, že podřízený vykoná práci lépe než já, a tak může ohrozit moji 
pozici. 

 
0 

Pro zdůvodnění obav z delegování uvedli někteří respondenti toto: „ Odpovědnost je pouze na 

řediteli, museli bychom zaměstnance nejen proškolit, ale také kontrolovat správnost (zejména 

v oblasti ekonomické, plánování, kontroly apod.).“ Z výsledku je patrné, že i pro ředitele, 

kteří delegují, je největší obavou to, že jim vysvětlování delegovaných úkolů a zaučování 

zaměstnanců zabere hodně času. Výsledky šetření znázorňuje také graf č. 5, příloha G. 
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Tabulka č. 12a: Obava z delegování  

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 – 
30 let 

31 – 
40 let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

a)  
Obava ze 
ztráty 
manažerské 
pravomoci a 
autority. 

7,41 4,17 7,69 7,14 0 0 6,78 6,78 11,11 5,71 3,57 6,25 

b)  
Obava, že mi 
to zabere 
hodně času 
vysvětlováním 
 a 
zaučováním. 

40,74 50 46,16 44,64 0 50 44,07 44,07 44,45 42,85 50 45,84 

c)  
Nedůvěra ve 
schopnosti 
podřízených, 
obava že 
pracovníci 
nevykonají 
práci tak, jak 
bych to 
očekával. 

33,33 29,17 30,77 37,50 0 50 37,29 37,29 33,33 34,29 35,71 33,33 

d)  
Obava 
z přehnaného 
delegování. 

18,52 16,66 15,38 10,72 0 0 11,86 11,86 11,11 17,14 10,72 14,58 

e)  
Obava, že 
podřízený 
vykoná práci 
lépe než já, a 
tak může 
ohrozit moji 
pozici. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analýzou jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že u ředitelů s délkou  praxí 6 – 10 let a u 

ředitelů ve věku od 31 – 40 let pramení největší obavy z delegování, že jim zabere hodně času 

vysvětlování a zaučování, nedůvěra ve schopnosti jejich podřízených a obava, že pracovníci 

nevykonají práci tak, jak by to očekávali. Výsledky zjištění korespondují s předcházející položkou 

č. 4, ve které jsou uváděny nejvíce ztěžující bariéry delegování. Domnívám se, že je to 

spojené nejen s velkou vytížeností ředitelů, jak už bylo uvedeno, zkušenostmi, ale také možná 
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se stylem řízení. Překvapujícím zjištěním bylo, že ředitelé z  praxí 0 – 5 let mají také obavy 

z přehnaného delegování. Domnívám se, že to souvisí s krátkým působením na řídící pozici, 

protože rozhodnout se správně, kdy a nakolik delegovat pravomoc, vyžaduje hodně 

zkušeností.  

 

5. ČÁST DOTAZNÍKU:  Přínos delegování pro řídící prácí (položka č. 9)                                    

                         

Položka č. 9: V čem vidíte největší přínos delegování?  

Tabulka č. 13: Přínos delegování          

 Počet odpovědí v % 

Více času na důležité úkoly 19,17 

Vyšší motivovanost zaměstnanců 18,33  

Možnost zjistit schopnosti a dovednosti zaměstnanců 16,67  

Nové nápady a přístupy v dané věci 14,17 

Snazší hodnocení pracovníků 15,83 

Vyhnutí se stagnace 15,83 

Přesto, že ředitelé uvedli určité bariéry a obavy, které jsou spojené s delegováním, vidí v něm 

přínos pro svoji práci. Domnívám se, že právě z důvodu nedostatku času, jak uvedli 

v předcházejících položkách, ředitelé delegování využívají. A jak je i z tabulky patrné, vidí 

největší přínos ve více času na důležitější úkoly, ve vyšší motivovanosti zaměstnanců, a také 

v možnosti zjistit schopnosti a dovednosti zaměstnanců. Výsledky šetření znázorňuje také graf č. 

4, příloha F.  
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Tabulka č. 13a: Přínos delegování          

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 – 
30 
let 

31 – 
40 let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

a)  
Více času    
na důležité 
úkoly 

33,33 37,50 38,46 25 0 50 27,12 25,42 44,45 31,43 32,14 27,08 

b) 
Vyšší 
motivovanost 
zaměstnanců 

22,22 50 30,77 21,42 0 0 23,73 22,03 33,33 27,71 25 22,92 

c)  
Možnost 
zjistit 
schopnosti a 
dovednosti 
zaměstnanců 

11,11 8,33 7,69 14,29 0 50 11,86 13,56 11,11 25,71 10,71 14,58 

d)  
Nové nápady 
a přístupy 
v dané věci 

7,41 4,17 0 7,14 0 0 10,17 8,48 0 11,43 7,15 8,33 

e)  
Snazší 
hodnocení 
pracovníků 

14,82 0 23,08 17,86 0 0 15,26 16,95 0 5,71 14,29 12,50 

f)  
Vyhnutí se 
stagnace 

11,11 0 0 14,29 0 0 11,86 13,56 11,11 25,71 10,71 14,58 

Rozborem jednotlivých položek podle délky praxe respondentů, věku i počtu zaměstnanců 

bylo zjištěno, že ředitelé s délkou praxí od 6 do 10 let uvádí jako největší přínos delegování 

vyšší motivovanost zaměstnanců. To souvisí i s věkovou hranici respondentů 31 – 40 let, 

kteří uvádějí přínos ve více času na důležitější úkoly, a také rozvoj schopností a dovedností 

svých zaměstnanců. Zajímavé je zjištění, které uvedli respondenti s délkou praxe 15 a více 

let a věkovou hranicí nad 50 let, že přínos delegování vidí v tom, jak se vyhnou stagnaci. Je 

to asi pochopitelné, a to z důvodu délky působení na řídící pozici.    
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6. ČÁST DOTAZNÍKU:  Doplňující otázky týkající se delegování (položka č. 11, 12)  

  

Položka č. 11: Který styl řízení nejčastěji uplat ňujete?  

Tabulka č. 14: Styly řízení 

 Počet odpovědí v % 

Autokratický styl řízení 3,92 

Demokratický styl řízení 96,07 

Liberální styl řízení 5,88 

Jiný, uveďte 0 

Výzkumem se ukázalo, že většina ředitelů mateřských škol uplatňuje ve své řídící práci 

nejčastěji demokratický styl řízení.  

Tabulka č. 14:a Styly řízení 

 

Délka praxe Věk Počet zaměstnanců 

0 – 5 
let 

6 -10 
let 

11 – 
15 let 

15 a 
více 
let 

20 
– 
30 
let 

31 – 
40 
let 

41 – 
50 let 

50 a 
více 
let 

1 – 5 6 - 10 
11 - 
15 

15 a 
více 

% % % % % % % % % % % % 

Autokratický 
styl řízení 

7,41 4,17 7,70 5,36 0 0 5,08 5,08 11,11 8,57 10,71 6,25 

Demokratický 
styl řízení 

74,07 83,33 76,92 80,36 0 100 84,75 84,75 66,67 80 71,43 83,33 

Liberální styl 
řízení 

18,52 12,50 15,38 14,28 0 0 10,17 10,17 22,22 11,43 17,86 10,42 

Jiný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analýzou jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, že ani délka praxe, věk respondentů a počet 

zaměstnanců nemají vliv na styl řízení. U všech respondentů, jak už bylo zmíněno v tabulce č. 

14, převládá demokratický styl. Zastoupení tam mají, ale také i ostatní styly. Domnívám se, 

že je to tak v pořádku, protože jak uvádí manažerská literatura, demokratický styl bývá 

obecně považován za nejefektivnější, ale ani demokratický styl nemusí být v některých 

situacích či při vedení určitých skupin tím nejvhodnějším. V praxi se setkáváme 

s kombinacemi stylů, o čem vypovídají i údaje v následující tabulce. Zajímavé je také zjištění 

u počtu zaměstnanců 1 – 5, kde převažuje v porovnání s ostatními počty zaměstnanců 

liberální styl. Domnívám se, že je to způsobeno právě tím počtem zaměstnanců. 
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Položka č. 12: Myslíte si, že umíte správně delegovat? 

Tato, položka měla sloužit jako shrnutí, které by vypovídalo, o tom jak ředitelé přistupují 

k samotnému procesu delegování, a zda odpovědi korespondují s odpověďmi 

v předcházejících položkách. 

Tabulka č. 15: Proces delegování 

 
Počet odpovědí v % 

Ano Ne Někdy Nevím 

Otázka č. 1: Při delegování úkolů zadáváte také 
postup, jak úkol provést? 

10,83 23,33 64,17 1,67 

Otázka č. 2: Domníváte se, že by měl manažer 
vždy hájit rozhodnutí, které učinil, i když zjistí, 
že nebylo správné? 

 
6,67 

 
82,50 

 
9,17 

 
1,66 

Otázka č. 3: Je pro vás organizace času  
(time management) nejčastějším důvodem,  
proč si musíte nosit práci domů? 
 

 
24,17 

 
23,33 

 
52,50 

 
0 

Otázka č. 4: Jsou delegované úkoly pro vaše 
zaměstnance motivací? Považují to za projev 
důvěry? 

66,67 0 25,83 7,50 

Jak je z počtu odpovědí u otázky č. 1 patrné, převážná část respondentů při delegování zadává 

někdy také postup, jak úkol provést. Domnívám se, že z toho lze soudit, že i když ředitelé 

chápou smysl a pojetí delegování, v praxi však využívají spíše úkolování. 

Vyhodnocením otázky č. 2 bylo zjištěno, že převážná část ředitelů si dokáže přiznat chybu a 

nehájí rozhodnutí, o kterém zjistí, že nebylo správné. Rozhodování, jak uvádí manažerská 

literatura, patří k důležitým manažerským dovednostem, a proto se domnívám, že snad 

nejtěžší úkol každého ředitele je rozhodnout tak, aby to v budoucnu nemusel měnit nebo o 

svém rozhodnutí pochybovat, ale jestliže k takovému pochybení dojde, měl by ředitel svou 

chybu také přiznat, jak to také uvedlo 82,50 % respondentů.  

Jak je patrné z odpovědí u otázky č. 3, tak většina dotazovaných respondentů si umí 

zorganizovat čas a stanovit si priority z hlediska důležitosti a naléhavosti a své pracovní 

záležitosti si domů nosí jenom někdy. Domnívám se, že to koresponduje s přínosem 

delegování. Také odpovědi u otázky č. 4 souvisí s odpověďmi v položce č. 9, ve které 

respondenti uvádějí jako přínos delegování vyšší motivaci svých zaměstnanců. Je celkem 

zajímavé, že na otázky č. 1 a 2 nevědělo odpovědět 1,67 % dotazovaných, a k otázce č. 4 se 

neumělo vyjádřit 7,84 % respondentů. 
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3.7 Využití výsledků pro splnění cíle práce 

Pro dosažení cílů výzkumu a splnění cíle práce byly na základě předběžných zjištění 

stanoveny tyto předpoklady: 

1. Předpoklad: 

Ředitelé mateřských škol zvládají teoretické znalosti týkající se delegování, ale v praxi    

využívají více úkolování. 

Ředitelé mateřských škol zvládají teoretický pojem správného delegování a manažerské 

techniky. Delegování chápou jako nezbytnou součást řízení. Analýzou všech odpovědí bylo 

ale zjištěno, že v praxi více využívají krátkodobé delegování a převážná část ředitelů 

odpověděla, že někdy také zadávají postup při delegování. Z toho je zřejmé, že ředitelé 

mateřských škol v praxi využívají spíše úkolování.  Proto se domnívám, že se předpoklad č. 

1 potvrdil. 

2. Předpoklad 

Ředitelé mateřských škol využívají delegování nejčastěji směrem k zástupcům nebo  

vedoucím pracovníkům. 

Po shrnutí získaných údajů z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že delegování v řídící práci 

ředitelů mateřských škol je nejvíce zaměřeno směrem k zástupcům, odpovědělo tak celkem 

86,67 % ředitelů. Na ekonoma deleguje úkoly 62,50 % z respondentů. Delegování na ostatní 

zaměstnance ředitele využívají, ale ne v takové míře. Předpoklad č. 2 se také potvrdil.  

3. Předpoklad 

Nejčastějšími důvody, proč se ředitelé mateřských škol obávají více delegovat je to, že 

jim delegování nového úkolu zabere hodně času vysvětlováním a zaučováním. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že i pro ředitele, kteří delegují je největší obavou více 

využívat tuto techniku řízení to, že jim vysvětlování delegovaných úkolů a zaučování 

zaměstnanců zabere hodně času. Odpovědělo tak celkem 51,67 % respondentů. 49,17 % 

respondentů také vidí bariéru při delegování v tom, že nemá dostatek času k zaškolení nových 

činností. Je zřejmé, že problém je z části ve vytíženosti jednotlivých ředitelů.  I předpoklad 

č. 3 se potvrdil. 
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ZÁVĚR S VYUŽITÍM PRO PRAXI 

 

Prostřednictvím této závěrečné bakalářské práce jsem chtěla nastínit důležitost jedné 

z elementárních technik řízení, a to delegování pravomoci. Seznámit ředitele mateřských škol 

se základy teorie delegování, upozornit na nejčastější chyby, které tato technika řízení může 

při využívání v praxi přinést, a kterých by se měli při delegování vyvarovat.  

V teoretické části jsem se věnovala terminologii pojmů, se kterými  se můžeme v manažerské 

literatuře setkat ve spojení s profilem manažera a manažerskou rolí. V dnešní době se na 

profil ředitele školy jako manažera kladou větší nároky, hraje mnohem větší úlohu než dříve. 

Důraz byl kladen na osobnost manažera a manažerské dovednosti, kterými by měl ředitel jako 

manažer disponovat. Jelikož se od ředitele školy očekává, že v době kdy nastupuje do 

manažerské funkce, bude mít již do jisté míry osvojené nezbytné manažerské dovednosti. 

Realita může být ale jiná, jestli se nesprávně pochopí podstata, smysl a využití každé 

z dovedností. O tom, do jakých rolí ředitel jako manažer vstupuje, a jak by je měl zvládat, 

pokud chce dosáhnout úspěchu, pojednává první kapitola teoretické části. Druhá část byla 

věnovaná procesu delegování, pojetí a cílům delegování, metodickému postupu a vlivu 

osobnosti manažera na delegování. Závěr druhé časti je věnován nejčastějším chybám při 

zadávání úkolů a problémům, které může delegování přinést a nabízí jejich řešení. Poznatky 

v teoretické části byly čerpány z odborné manažerské literatury. 

Ve výzkumné části své bakalářské práce jsem aplikovala poznatky popsané v teoretické části 

a na základě provedeného výzkumu srovnávala s informacemi získanými od ředitelů 

mateřských škol, a to do jaké míry je delegování využíváno v řídící praxi. Analýzou 

výzkumného šetření bylo zjištěno, že pojem delegování byl pochopen správně 90 % 

respondentů, vyplynuly z toho i následné odpovědi, které se týkaly kontroly delegovaných 

úkolů. Převážná část považuje průběžnou kontrolu za nezbytnou. Jelikož 13,33 % 

respondentů odpovědělo, že využívá při delegování neustálou kontrolu lze z toho soudit, že 

tito ředitelé využívají oba způsoby kontroly. Z pohledu pojetí delegování z toho vyplývá, že 

tito ředitelé buď pro delegovaný úkol nevybrali správného pracovníka, a proto musí využívat 

neustálé kontroly, nebo nedůvěřují schopnostem pracovníka a mají obavy, zda delegovaný 

úkol bude správně proveden. Z toho je zřejmé že nedelegují, ale spíše zadávají úkoly. Potřeba 

neustálé kontroly ze strany nadřízeného do jisté míry souvisela i s počtem podřízených, které 

zaměstnávali. Čím měně zaměstnanců ředitelé měli, tím častěji využívali kontroly. Ze stylu 
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řízení ředitelé nejčastěji uplatňují demokratický styl řízení, celkově tak uvedlo 96,07 % 

respondentů. Ostatní ředitelé využívají také autokratický a liberální styl. Většina ředitelů při 

své práci využívá pouze krátkodobé delegování, potvrdilo to 66,67 % respondentů. Z toho je 

zřejmé, že možnosti ředitelů mateřských škol, vzhledem k míře náročnosti předávané 

odpovědnosti, na které potřebují činnosti dlouhodobě delegovat, plně nevyužívají. Ředitelé 

využívali delegování úkolů podle důležitosti jednotlivých manažerských funkcí. Nejčastěji 

uplatňovali delegování při organizování, plánování a personálním zajištění. Při organizování 

uplatňovalo delegování 58,33 % respondentů. Občas nebo jen velmi zřídka uplatňovali 

delegování u kontrolní činnosti (lze se domnívat, že pouze v některých případech). Mezi 

úskalí delegování bylo řediteli nejčastěji uváděno, že jim to zabere hodně času vysvětlováním 

a zaučováním a také mají obavy a nedůvěru ve schopnosti svých podřízených, že by práci 

nevykonali tak, jak by očekávali. Tohoto názoru bylo 35 % dotazovaných. Obavy 

z přehnaného delegování nejvíce uvedlo ředitelů s 0 – 5 let praxe, činilo to 11,67 % tázaných. 

Lze se domnívat, že to souviselo i s jejich nezkušeností s delegováním a představou, že 

všechny úkoly mají vykonávat sami. Ředitelé s nejmenším počtem zaměstnanců uvedli také 

obavy ze ztráty své manažerské pravomoci a autority. Přínos delegování vidí ředitelé zejména 

v tom, že mají více času na důležité úkoly, uvedlo tak 19,17 % z celkového počtu 

respondentů, dále ve vyšší motivovanosti zaměstnanců, činí to 18,33 % z celkového počtu 

respondentů. Ředitelé s délkou praxe 15 a více let vidí také pozitivum delegování v tom, jak 

se vyhnout stagnaci. Co se počtu zaměstnanců týká, tak ředitelé s nejmenším počtem 

zaměstnanců vidí přínos delegování hlavně v motivaci zaměstnanců, uvedlo tak 33,33 % 

respondentů.  

Výzkumné šetření u dotázaných ředitelů ukázalo, s jakými nejčastějšími obavami a problémy 

se potýkají při využívání procesu delegování v řídící práci. Šetřením bylo ale také zjištěno, že 

přes všechny bariéry, které delegování sebou nese, v něm ředitelé mateřských škol vidí 

výhody a ve své řídící práci se ho snaží využívat, i když z šetření v některých případech se to 

podobá spíše úkolování. Důležité je podotknout, že proces delegování nelze uspěchat a ani 

výsledky nemusí být hned na začátku zcela uspokojivé. Delegování se učí nejen samotný 

ředitel, ale také zaměstnanci, kteří se učí přebírat určitou odpovědnost a zacházení se 

svěřenými pravomocemi. To, že delegování by mělo být součástí manažerské práce ředitele, 

nelze zpochybňovat. Je to však spíše o tom, jak se delegování pojme, aby bylo efektivní.  

V praxi může mít delegování řadu podob, lišících se stupněm iniciativy, který nadřízený od 

podřízeného očekává. Umět správně delegovat vyžaduje od ředitele z pozice nadřízeného a 
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manažera nejen to, že ví o všech manažerských dovednostech, které by měl zvládat, ale 

hlavně jeho přesvědčení o tom, že to bude prospěšné jak pro něj, tak i pro zaměstnance, a že 

se to odrazí i na celkové kultuře školy. Správné delegování pravomoci by mělo být přínosné, 

jak pro toho, kdo deleguje, tak i pro toho, na koho jsou úkoly delegované.  Pro ředitele to 

znamená nejen, že má více času na důležitější úkoly, ale také že se sám učí provádět některé 

věci jiným způsobem či lépe. Pro zaměstnance to znamená v první řadě, že mu jeho nadřízený 

důvěřuje, a tím posiluje motivaci, jak práci lépe vykonávat, rozvíjí jeho dovednosti, znalosti a 

přináší do jeho práce různorodost a proměnlivost. 

Návrhy a doporučení 

 

Na základě studia teoretických východisek, výsledků výzkumného šetření navrhuji některé 

postupy a doporučení, která by mohla být nápomocna ředitelům mateřských škol při procesu 

delegování. 

Postup při vlastním delegování: 

1. Určit pracovníkovi úkol. 

2. Vysvětlit pracovníkovi motiv a cíl delegování. 

3. Vysvětlit podmínky a detaily. 

4. Vysvětlit časový harmonogram, termíny, kdy se mají hlásit průběžné výsledky. 

5. Informovat pracovníka o tom, co by měl zvládnout. 

6. Zeptat se pracovníka, zda se „cítí“ na daný úkol a zda se s ním ztotožňuje. 

7. Domluvit se s pracovníkem na způsobu oznámení výsledků a následně vaší kontrole. 

8. Důvěřujte a podporujte pracovníka, ale zdůrazněte mu, aby vás o všem a včas 

informoval. 

9. Proberte s pracovníkem jeho výkon a oceňte úspěchy.  

10. Prezentujte delegování jako nástroj personálního rozvoje. 

Jak rozhodovat: 

Rozhodujte se rychle a správně, jestliže se budete rozhodovat příliš dlouho, zvyšujete stupeň 

komplexnosti a nebudete se schopni rozhodnout vůbec. Neznamená to, že se však máte 

rozhodovat ukvapeně. Rozhodovat se, znamená vybrat jednu z možností a nést za to důsledky. 

Vašim úkolem je ukončit nejasný stav s přiměřeným vynaložením času a při zvážení potřeby 

informací i ochoty nést riziko, aniž by bylo možné předvídat budoucnost. Protože kdo se 
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neumí rozhodovat, nebo není ochoten nést riziko, jen shromažďuje informace, hledá a nachází 

nové argumenty, až se problém stává ještě těžší a nepřehledný. Nebojte se, že se rozhodnete 

nesprávně, stává se to často, důležité je ale rozhodnout se a být připraven řešit vzniklé 

problémy. 

Jak jednat s lidmi? 

Pravidla, které uvedl ve své knize Dale Carnegie75, a které poukazují na to, jak jednat s lidmi, 

aby ochotně převzali delegované úkoly: 

• Hleďte, aby byl druhý šťasten, může-li učinit, co si přejete. 

• Veďte druhého k tomu, aby sám souhlasil. 

• Přikazujte otázkou, nikdy přímo. 

• Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou. 

• Začněte chválou a s upřímným uznáním. 

• Mýlíte-li se, uznejte to rychle a ochotně. 

• Nechte druhého v domnění, že ta myšlenka je jeho. 

• Upřímně se snažte dívat se na věci očima druhého. 

• Podávejte své myšlenky poutavým způsobem. 

• Na chyby upozorněte nepřímo. 

• Pochvalte každé sebemenší zlepšení.  

• Buďte poctivě uznalí a nešetřete chválou. 

Důležitost komunikace 

Mnohdy právě na komunikaci selže konečný výsledek delegovaného úkolu. Vysvětlit a předat 

informace k delegovanému úkolu tak, aby to zaměstnanec pochopil, není tak jednoduché, jak 

se na první pohled zdá. Měli byste se přesvědčit, že zaměstnanec rozumí tomu, co se od něj 

očekává. Důležitá je zpětná vazba od delegovaného zaměstnance.  

Jak často kontrolovat?  

Delegování nevyžaduje neustálou kontrolu. Ředitel by se měl vyvarovat dvou věcí, 

neprovádět kontrolu příliš často a vytvářet tak u zaměstnanců pocit nedůvěry v jejich 

schopnosti, či naopak provádět ji z časového hlediska nedostatečně a udržovat tak méně 

                                                           
75

 CARNEGIE, D., Jak získávat přátele a působit na lidi, s. 147 
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zkušené zaměstnance v nejistotě, pokud jde o správnost jejich postupu při plnění 

delegovaného úkolu. Vhodná je průběžná kontrola, a to nejen z důvodu informovanosti 

ředitele o stavu věci, ale také proto, aby včas mohl řešit situaci, jestliže zjistí určité pochybení 

při plnění delegovaného úkolu. Dobře zvládnout systém kontroly patří k hlavním 

manažerským dovednostem a je jedním ze základních předpokladů efektivního delegování. 

Čemu byste se měli vyhnout při kontrole? 

1. Principiální nedůvěře ve schopnosti pracovníka. 

2. Nedůvěře v odpovědný přístup pracovníka. 

3. Velmi častým zásahům. 

4. Neohlášeným namátkovým kontrolám. 

5. Chybějící kontrole ve sjednanou nebo oznámenou dobu. 

Jak zajistit účinnost kontrol? 

1. Regulujte způsob a četnost kontrol podle stavu profesního rozvoje, schopností a 

motivace pracovníka. 

2. U aktivních pracovníků kontrolujte jen výsledky.  

3. Účastněte se kontroly včas a kontrolujte, co jste oznámili, že budete kontrolovat. 

4. Transparentně a včas definujte kritéria, podle kterých budete provádět kontrolu a 

posuzovat úspěšnost.  

5. Koučujte pracovníky tak, aby je to vedlo k rozvoji schopnosti sebekontroly. 

6. Využívejte kontrolu, která se může jevit jako nepříjemná technika vedení, pro 

poskytování kvalifikované zpětné vazby a pro uznání vykonané práce. 

Domnívám se, že cíle a očekávání, které jsem si na počátku stanovila, se podařilo naplnit. 

Přesto jsem si vědoma, že vzhledem k tématu, které jsem si vybrala, je důležité, aby teoretické 

poznatky byly aplikované také v praxi. Pochopitelně důležitou roli zde hrají také zkušenosti a 

ochota samotných ředitelů se nebát tuto techniku řízení využívat ve své řídící práci. Ředitelé 

musí být sami nejprve přesvědčeni o smyslu delegování a výhodách, které jim může přinést. 

Využitelnost závěrečné bakalářské práce vidím ve zpracování daného tématu tak, aby 

bylo přínosné nejen pro ty ředitele manažery, kteří to už využívají ve své řídící praxi, ale 

také pro ty ředitele, kteří se delegování obávají z různých důvodů a nabídnout jím určité 

řešení. Práce může být i vodítkem pro mladé začínající ředitele, kteří se třeba stydí ptát 

se na běžné překážky a problémy při řízení svěřené mateřské školy.  
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Příloha A 

DOTAZNÍK  k připravované bakalářské práci 

 
Téma: „Delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol.“ 

 
Cílem dotazníkového šetření je zjistit, do jaké míry je využíváno v řídící práci ředitelů MŠ 
delegování a s ním spojené na jedné straně nejčastěji se vyskytující problémy a negativa a na 
druhé straně pozitiva a výhody. 

Údaje, které dotazník poskytne, budou sloužit pouze pro výzkumnou činnost mé bakalářské 
práce. Vyplňte nejprve základní faktografické údaje a zvolenou variantu (odpověď) označte, 
prosím, křížkem.   

Faktografické údaje o respondentech                                                       

Délka vaší 
praxe na 
řídící pozici 

0 – 5 let 6 – 10 let 11 – 15 let 15 a více let 

    
Vaše věková 
kategorie 

20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 50 a více let 
    

Počet vašich 
zaměstnanců 

1 – 5  6 - 10 11 - 15 15 a více 
    

 
Položka č. 1: Jaký je Váš názor na delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol?  
(zvolenou variantu označte prosím křížkem) 
 ANO NE 
Otázka č. 1: Má možnost ředitelka MŠ dostatečně využít delegování u 
svých zaměstnanců.  

  

Otázka č. 2: Myslíte, že řídící práce ředitelky MŠ se obejde bez 
delegování.    

 
Položka č. 2: Který z výroků považujete za správný?  
(zvolenou variantu označte prosím křížkem) 
Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci, určení jakého výsledku má 
dosáhnout a jak má přitom postupovat. 

 

Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci s odpovídajícími pravomocemi a 
určení jakého výsledku má dosáhnout. Postup vykonání úkolu není zadán. 

 

 
Položka č. 3: V jaké míře a na koho delegujete úkoly?  
(zvolené varianty označte prosím křížkem) 
 nejvíce občas velmi zřídka nikdy 
Ekonom/Ekonomka     
Učitelky     
Provozní personál     
Zástupce     



 

Položka č. 4: Co vám nejvíce ztěžuje delegování?  
(můžete označit i více důvodů, zvolené varianty označte prosím křížkem)                                                                        
 křížkem 
Nedostatek času k zaškolení nových činností.  
Zaměstnanci se delegování brání.  
Zaměstnanci mají už hodně vlastních úkolů.  
Zaměstnanci nemají pro práci dostatečnou kvalifikaci.  
Nemám nikoho, komu bych mohla úkol delegovat.  
Jiné, vyjmenujte: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Položka č. 5: V jaké míře uplatňujete delegování v manažerských funkcích?  
(zvolené varianty označte prosím křížkem) 
 nejvíce občas velmi zřídka   nikdy   
Plánování (př. akce, mimoškolní aktivity,  
DVPP, čerpání dovolené, preventivní 
prohlídky…). 

    

Organizování (př. akce, soutěže, výstavy, 
spolupráce s jinými institucemi, prezentace 
školy…). 

    

Personální zajištění (př. zajištění provozu, 
výuky, evidence docházky…). 

    

Vedení lidí  
(př. metodické vedení učitelek.)  

    

Kontrola  (př. kontrola provozu, výchovně 
vzdělávací činnosti, BOZP…) 

    

Nedeleguji (napište zdůvodnění): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Položka č. 6: Který z níže uvedených důvodů představuje pro Vás obavu z delegování? 
(můžete zvolit i více důvodů, zvolené varianty označte prosím křížkem) 
 křížkem 
Obava ze ztráty manažerské pravomoci a autority.  
Obava, že mi to zabere hodně času vysvětlováním a zaučováním.  
Nedůvěra ve schopnosti podřízených, obava, že pracovníci nevykonají práci tak, jak 
bych to očekával. 

 

Obava z přehnaného delegování.  
Obava, že podřízený vykoná práci lépe než já, a tak může ohrozit moji pozici.  
Jiný důvod – uveďte: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
Položka č. 7: Myslíte si, že delegované úkoly od Vás vyžadují neustálou kontrolu? 
(zvolenou variantu označte prosím křížkem) 
ANO  
NE  

 



 

 
Položka č. 8: Myslíte si, že delegované úkoly od Vás vyžadují průběžnou kontrolu? 
(zvolenou variantu označte prosím křížkem) 
ANO  
NE  

 
Položka č. 9: V čem vidíte největší přínos delegování?  
(můžete zvolit i více důvodů, zvolené varianty označte prosím křížkem)                                                                                  
Více času na důležité úkoly  
Vyšší motivovanost zaměstnanců  
Možnost zjistit schopnosti a dovednosti zaměstnanců  
Nové nápady a přístupy v dané věci  
Snazší hodnocení pracovníků  
Vyhnutí se stagnace  

                      (v případě této varianty, označte ji prosím křížkem) 
Nevidím žádnou výhodu  
 Jiný, vyjmenujte: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Položka č. 10: Ve své řídicí práci využíváte nejvíce?  
(zvolenou variantu označte prosím křížkem) 
Krátkodobé delegování  

Dlouhodobé delegování  
 

Položka č. 11: Který styl řízení nejčastěji uplat ňujete?  
(zvolené varianty označte prosím křížkem) 
Autokratický styl řízení  
Demokratický styl řízení  
Liberální styl řízení  
Jiný, uveďte  

 
Položka č. 12:  Myslíte si, že umíte správně delegovat? 
 (zvolené varianty označte prosím křížkem) 
 Ano Ne Někdy Nevím  
Otázka č. 1: Při delegování úkolů zadáváte také postup, jak úkol 
provést? 

    

Otázka č. 2: Domníváte se, že by měl manažer vždy hájit 
rozhodnutí, které učinil, i když zjistí, že nebylo správné? 

    

Otázka č. 3: Je pro vás organizace času (time management) 
nejčastějším důvodem, proč si musíte nosit práci domů? 

    

Otázka č. 4: Jsou delegované úkoly pro vaše zaměstnance 
motivací? Považují to za projev důvěry? 

    

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.   

Daniela Ferencová 

 



 

                  Příloha B 

Úlohy lídra, manažera a vykonavatele76 

(obr. č. 1 – 3) 

 

 

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                

                                                                                                  

 

Obr. č. 1: Tři role lídra 

 

                                        

                 

 

 

                                                           

 

 

 

     

                                                                           

Obr. č. 2: Tři úlohy vykonavatele 
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Péče 
 o zdroje 



 

Grafické znázornění ukazuje, jak se můžeme dívat na základní rozdělení rolí v organizaci:   

• někdo musí určovat směr – role lídra 

• někdo musí zařizovat vše potřebné pro cestu – role manažera 

• někdo musí jít - role vykonavatele 
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Obr. č. 3: Stavba pyramidy vitality 
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Příloha C 

Graf č. 1: Proces delegování 

 

Příloha D 

Graf č. 2: Delegování manažerských funkcí 

 



 

Příloha E 

Graf č. 3: Delegování úkolů 

 

Příloha F 

Graf č. 4: Přínos delegování 

 



 

Příloha G 

Graf č. 5: Obava z delegování 
 

 

 
Příloha H 

Graf č. 6: Bariéry delegování 

 

 


