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Úvod 
 

České školství během posledních 20 let prochází již několikátou reformou 

školství „negativní zkušenosti z nedokonale provedených reforem zvýšily v ČR skepsi 

aktérů i společnosti vůči možnosti uspět v dalších změnách či reformách.“2  

Pojmy efektivní vedení, konkurenceschopnost, řízení kvality, standardy 

vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, udržitelnost zdrojů, kariérní systém, 

vzdělávání ředitelů se stále častěji objevují v terminologii týkající se reformních změn.  

Zavádění změn vyžaduje každodenní podporu všech, koho se změny týkají, to 

je základní podmínkou úspěchu.3   
Předpokladem ke zkvalitnění českého školství je zkvalitnění vedení a řízení na 

všech úrovních školského systému, počínaje od vlády až po každého jednotlivého 

vedoucího pracovníka.  

Firmu, školu, organizaci vytváří lidé, aby byla firma, škola, organizace 

úspěšná, potřebuje schopné zaměstnance. Schopnosti, dovednosti, znalosti a 

zkušenosti zaměstnanců lze ovlivňovat prostřednictvím vedení lidí. Avšak ten, kdo 

chce lidi vést a zároveň být úspěšný, musí si klást otázky typu co, jak, proč, kam atd.   

V čele každé organizace by měla být vůdčí osobnost, která by měla znát, vědět, 

umět. Manažer nebo lídr? Řízení nebo vedení? 

Předkládaná diplomová práce usiluje o hlubší prozkoumání názorů na široce 

definovaný termín vedení lidí, s cílem přinést o něm co nejvíce informací.  

Cílem projektu je porozumění smyslu a formulování – vymezení  termínu 

vedení lidí, zmapování historického vývoje termínu na základě teoretických informací, 

a srovnání zkušeností v oblasti vedení lidí z pohledu vybraných autorů, odborníků. 

Tento výzkum je založen na indukci. 

Na základě rozboru odborných publikací osobností, které se dlouhodobě 

pohybovaly nebo pohybují v prostředí managementu, které mají potřebné znalosti, 

                                                             
2 MEJSTŘÍK, M. (ed.) a kol. Rámec strategie konkurenceschopnosti. Praha: Úřad vlády ČR, NERV, 

2011, 20 s. ISBN 978-80-7440-050-6.  
 
3 McKisey & Company. Klesající výsledky českého základního a středního školství: Fakta a řešení. In: [ 

online]. [cit.2013-05-09]. Dostupné  z:  www.mckinsey.com/locations/prague/work/  
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vědomosti a zkušenosti v oblasti vedení lidí, si klade za dílčí cíle zjistit, od kdy se 

začal termín používat, proč se vymezil z managementu a co v sobě obsahuje. 

 

V oblasti managementu, jehož nedílnou součástí je vedení lidí, je stále patrný vývoj 

obou těchto termínů. Mění se svět, mění se přístupy, mění se požadavky. Mění se pohled i na 

vedoucího pracovníka, tedy i na ředitele školy. 

V současnosti, pokud chce vedoucí pracovník obstát v široké konkurenci, měl by mít 

velice dobré znalosti i v oblasti vedení lidí.  

„Vedení lidí spočívá v tom, že jim dáváme najevo jejich hodnotu a potenciál a 

děláme to natolik jasně a srozumitelně, že je nakonec dokáží sami v sobě rozpoznat.“ 

                                                                                                         Stephen R. Covey 
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1    PŘEHLED TEORIÍ VEDENÍ LIDÍ 
 

Mezinárodně uznávaný lídr, učitel, konzultant Stephen R. Covey ve své knize „8. 

návyk“ předkládá  přehled literatury věnovaný teoriím o vedení lidí. 

 

Teorie velkých osobností  

            

„Historie a společenské instituce se formovaly díky vedení velkých osobností (např. 

Mojžíš, Mohammed. Johanka z Arku, Washington, Gándhí, Churchill atd.).  Podle Downa 

(1936)  „neexistuje nic takového jako vedení mas. Jedinci v každé společnosti disponují 

různou mírou inteligence, energie a morální síly. Ať jsou masy ovlivňovány, aby směřovaly 

jakýmkoli směrem, vždy jsou vedeny několika nadprůměrnými lidmi“. 4 

 

Teorie osobnostních rysů 

 
Podle hlavních představitelů  teorie osobnostních rysů, kterými jsou  L. L. Barnard (1926), 

Bingham (1927), Kilbourne (1935), Kirkpatrick & Locke (1991), Kohs & Irle (1920), Page (1935), 

Tead (1929), by měl být lídr  obdařen vynikajícím charakterem a vlastnostmi, které ho odlišují od jeho 

následovníků.  

 

Situační teorie 

 

Představitelé této teorie Bogardus (1918), Hersey & Blanchard (1972), Hocking (1924), 

Person (1924), H. Spencer, jsou přesvědčení o tom, že vedení lidí je výsledkem působení 

požadavků, které vyplývají z určité situace, ta určuje, kdo bude lídrem, nikoliv zděděné 

vlastnosti, ale čas, místo a okolnosti. 

 

 

                                                              
4 COVEY, Stephen, R. 8. návyk : Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha : Management Press, 2005,  334 

s. ISBN 978-80-138-6.  
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Osobnostně situační teorie 

 

Osobnostně situační teorie zahrnují kombinaci představ o významu velkých osobností, 

povahových rysů a situačního vedení. Studium vedení lidí by  mělo brát v úvahu emocionální 

a intelektuální rysy, vlastnosti umožňující jednat, specifické podmínky: (1) osobnostní rysy, 

(2) povahu skupiny a jejích členů, (3) to, s čím je skupina konfrontována. 

Nejvýznamnějšími představiteli této teorie jsou Barnard (1938), Bass (1960), J.F. Brown 

(1936), Case (1933), C.A.Gibb (1947,1954), Jenkins (1947), Lapiere (1938), Murphy (1941), 

Westburgh (1931). 

 

Psychoanalytické teorie 

 

Představitelé těchto teorií  Erikson (1964), Frank (1939), Freud (1913, 1922), Fromm 

(1941), H. Levison (1970), Wolman (1971) jsou toho názoru, že lídr má být jako otec – zdrojem 

lásky nebo obav, má  být ztělesněním superega, má  umožnit vedeným dát průchod frustracím 

i destruktivní agresi. 

 

Humanistické teorie 

 

Humanističtí představitelé Argyris (1957, 1962, 1964), Blake & Mouton, (1964, 1965), 

Hersey & Blanchard (1969, 1972), Likert (1961, 1967), Maslow (1965), McGregor (1960, 1966),  se 

zabývali vývojem jedince v úspěšných a soudržných organizacích. Tyto teorie předpokládají, 

že lidé mají přirozenou motivaci a že organizace jsou ze své podstaty strukturovány a 

kontrolovány. Vedení má modifikovat organizační omezení a poskytovat tak jedincům 

svobodu plně realizovat svůj potenciál v zájmu organizace. 

 

 

Teorie rolí  

 

Podle individuálních vlastností a požadavků lidí, vyplývající ze situace v pracovní 

skupině se mohou stát jeden nebo několik lidí lídry. Na základě vzájemných interakcí se 

skupina strukturuje a lidé v ní se organizují  v souladu s různými rolemi a postavením. 

„Vedení je jedna z rolí a od člověka zaujímajícího toto postavení se očekává, že se bude 
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chovat jinak než ostatní ve skupině.  Lídři jednají v souladu s tím, jak vnímají svoji roli, a 

s tím, co od nich ostatní očekávají. Mintzberg zformuloval následující role při vedení lidí: jít 

příkladem, vést, být prostředníkem, monitorovat, šířit myšlenky, být mluvčím, být 

podnikatelem, zvládat narušení, alokovat zdroje a vyjednávat.“5 

Hlavními představiteli teorie rolí jsou Homans (1950), Kahn & Quinn (1970), Kerr & 

Jermier (1978), Mintzberg (1973), Osborn & Hunt (1975). 

 

 

Teorie hledání cílů 

 

Představitelé této teorie M.G. Evans (1970), Georgopoulos, Mahoney & Jones (1957), 

House (1971), House & Dessler (1974) zastávají názor, že lídři posilují změny, že ukazují lidem 

cesty (vzory) chování, za něž mohou být odměněni, pomáhají vedeným ujasnit si cíle a 

povzbuzují je k dobrým výkonům. Situační faktory jsou pro lídry určujícími způsoby pro 

dosáhnutí stanovených cílů. 

 

Kontingenční teorie 

 

    Podle hlavních představitelů Fiedlera (1967),  Chemerse & Mahara (1976) je efektivnost 

lídra, který je  zaměřen na realizaci úkolů nebo na vztahy,  dána situací (je jí podmíněna). 

Programy pro přípravu lídrů, které jsou založeny na této teorii, pomáhají lídrům ujasnit si 

svoji orientaci a lépe se přizpůsobit výhodám či nevýhodám určité konkrétní situace. 

 

Kognitivní teorie 

 

Podle H. Gardnera (1995) a  J. Collinse (2001) jsou lídři „osobnosti, jež svými slovy 

anebo příkladem významně ovlivňují chování, myšlení anebo pocity nezanedbatelného 

množství svých současníků“. Vzájemné porozumění mezi lídrem a vedenými, umožňuje lépe 

pochopit podstatu vedení. Collinsův výzkum ukazuje, že rozdíl mezi organizacemi, které 

trvale ukazují výborné výsledky, a těmi, kterým se to nedaří, spočívá v tom, že vynikající 

organizace jsou vedeny lídry 5. úrovně (level 5 leadersi), vykazující paradoxní kombinaci 

pokory a nekompromisního rozhodování. (Covey, 2005)                                                              5 COVEY, Stephen, R. 8. návyk : Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha : Management Press, 2005,  335 
s. ISBN 978-80-138-6. 
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Teorie interakce 

 

Zastánci  teorie interakce Davis & Luthans (1979), Fiedler & Leister (1977), Fulk & 

Wendler (1982), Graen (1976), Greene (1975), Yuki (1971) představují vedení lidí jako interaktivní 

proces. Záleží na struktuře výběru lídrů, na vztahu mezi inteligencí lídra a výkonem skupiny, 

na vztahu mezi lídrem a každým členem skupiny, a sociální interakci jako formy výměny 

názorů či nahodilostí v chování. (Covey, 2005) 

 

 

Moc a vliv 

 

     Mezi hlavní představitele této teorie se řadí Coch & French (1948), J. Gardner (1990), 

Lewin, Lippitt & White (1939), Vroom & Yetton (1974). Tato metoda je podle autorů založena 

na moci a vlivu vedení.  „Tento přístup předpokládá jednosměrnou závislost. Participace na 

vedení se zabývá sdílením a posilováním pravomocí vedených. Vroom a Yetton předložili 

normativní teorii vedení, která předpokládá, že lídři dirigují a podřízení jsou pasívní. Pokud 

má podřízený více znalostí, měl by se na vedení také více podílet. Gardner věří, že „vedení je 

proces přesvědčování nebo záležitost příkladu, pomocí kterého jednotlivec (nebo tým lídrů) 

přiměje skupinu sledovat cíle určené lídrem a jeho stoupenci“. Ukazuje, že vedení je role, 

kterou někdo musí převzít, a lídři tudíž hrají v systému, v jehož čele se nacházejí, 

nezastupitelnou úlohu.“6 

 

Připisování, informace, zpracování a otevřené systémy 

 

Bryon & Kelley (1978), Katz & Kahn (1966), Lord (1976, 1985), Lord, Binning, Rush & 

Thomas (1978), Mitchell, Larsen & Green (1977), Newell &Simon (1972), H.M. Weiss (1977)  

považovali vedení za sociální konstrukt, ovlivněný individuálními, procesními a strukturálními 

poměnnými, které jsou spolu s proměnnými prostředí při vedení vzájemně podmíněnými jevy. Určení 

vztahu příčiny a následku mezi těmito proměnnými je velmi obtížné. 

 

 

                                                              6 COVEY, Stephen, R. 8. návyk : Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha : Management Press, 2005,  336 
s. ISBN 978-80-138-6.  
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Integrativní, transformační, hodnotové teorie 

 

Autoři těchto teorií Bass, Bennis (1984, 1992, 1993), Burns (1978), Downton (1973), 

Fairholm (1991), O´Toole (1995), DePree (1992),  Tichy & Devanna, Renesch  zastávají 

názor, že vedení je proces, ve kterém „se lídři a stoupenci vzájemně dovádějí k vyšším 

úrovním morálky a motivace“. (Covey, 2005) 

Podle Bennise efektivní lídři slaďují, tvoří a zmocňují (posilují pravomoci). K transformaci 

v organizaci dochází tím, že lídři slaďují lidské a další zdroje, vytvářejí kulturu organizace, 

která podporuje svobodné vyjadřování názorů a myšlenek, a zmocňují (posilují pravomoci) 

ostatních lidí, aby přispívali k dosahování cílů organizace. Bennis  rozlišuje management a 

vedení: „Lídři jsou lidé, kteří dělají správné věci, manažeři jsou lidé, kteří dělají věci správně.“ 

 

 

Charismatické vedení 

 

U charismatického vedení (přirozená autorita) se předpokládá, že lídři disponují výjimečnými 

kvalitami, které jejich podřízení obdivují a respektují. Vliv lídra je založen na  tom, jak je 

vnímám svými stoupenci. Při vysvětlování charismatického vedení se uplatňuje připisování 

vlastností, objektivní pozorování, teorie sebepojetí, psychoanalýza a společenské ovlivňování 

(nákaza). Mezi hlavní představitele patří Conger & Kanungu (1987), House (1977), Kets se 

Vries (1988), J. Maxwell (1999), Meindl (1990), Shamir, House & Arthur (1993) a Weber 

(1947). 

 

Vedení na základě schopností  

 

Zastánci této teorie tvrdí, že klíčové schopnosti je možné si osvojit a rozvíjet pro 

dosahování mimořádného výkonu (vedení). Patří sem Bennis (1993), Boyatizis, Cameron, 

Quinn. 

 

Aspirační a vizionářské vedení 

 

Peters,  Waterman (1990), Richards & Engle (1986) jsou přesvědčeni, že lídři „rozžíhají“ u 

podřízených elán a nadšení a plní funkci kompasu. Vedení kvalifikují jako „umění 

zmobilizovat druhé, aby chtěli naplnit společné aspirace.“ Význam je kladen na touhu 
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vedených přispívat k dosažení cílů a na lídrovu schopnost motivovat druhé jednat. Vést 

znamená formulovat vizi, upevňovat hodnoty a vytvářet prostředí, které umožňuje realizovat 

cíle.  

 

 

Manažerské a strategické vedení 

 

Mezi nejvýznamnější představitele této teorie patří bezesporu Peter F. Drucker (1999), 

který zdůrazňuje tři komponenty ve vedení představující spojení mezi vnějším a vnitřním 

partnerstvím: finanční, výkonovou a osobní. Lídři jsou odpovědní za výkon svých organizací, 

naplňují role a disponují specifickými vlastnostmi.  

Podle Kottera, lídři sdělují vizi a směr, spojují (slaďují) lidi a motivují, inspirují a 

povzbuzují je. Lídři  prosazují změny a zmocňují své lidi (posilují jejich pravomoci). Vedení 

určuje kolektivnímu úsilí cíl (smysluplný směr) a vede k tomu, že vůle a úsilí lidí bude 

vynaloženo na dosažení cíle. Efektivní manažerské vedení umožňuje efektivní manažerskou 

práci. Tito autoři dávají přednost vedení závislému na čase, místě, na jedinci a situaci. 

Dalšími představiteli manažerského a strategického vedení jsou  Jacobs & Jaques (1990), 

Jaques & Clement (1991), Kotter (1998, 1999), Buckingham & Coffman (1999), Buckingham 

& Clifton (2001). 

 

Vedení založené na výsledcích 

 

Mezi představitele teorie vedení založené na výsledcích patří Ulrich, Zenger & 

Smallwood (1999), Nohria, Joyce & Robertson (2003). 

Ulrich a kol. přicházejí s názorem o vedení, které „popisuje rozdílné výsledky, jakých 

manažeři dosahují“ a spojuje výsledky s charakterem. Lídři kromě technických znalostí 

strategického myšlení, mají morální vlastnosti, integritu a odhodlání. Jejich efektivní chování  

přispívá k úspěchu organizace. Podle Nohria existují čtyři primární manažerské postupy: 

strategie, realizace, kultura a struktura. Společnosti s velmi dobrými výsledky rovněž 

používají dva z následujících sekundárních postupů: využívání nadání, inovace, vedení a fúze 

a akvizice. 
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Lídr jako učitel 

K představitelům teorie o vedení lidí, kdy lídr je vnímán  jako učitel, patří  Pree 

(1992), Tichy (1998). Jsou přesvědčeni, že lídři jsou učitelé. Lídři vytvářejí „pohled, 

stanovisko či zorný úhel, kterému je možné učit druhé“. Lídři motivují druhé prostřednictvím 

příběhů (zkušeností). Tichy tvrdí, že efektivní vedení a efektivní učení je totéž. 

 

Vedení jako umění jednat 

DePree (1992), Mintzberg (1998), Vaill (1989) prezentují vedení lidí jako  

„neviditelnou“ činnost v tom smyslu, že lídři otevřeně nevedou (nemotivují, nekoučují…), ale 

nenápadně dělají vše, co práce manažera nebo lídra obnáší. Běžnou metaforou pro vedení jako 

aplikované umění jsou dirigenti a jazzové skupiny. 

 

Vedení podle kultury a holistické vedení 

Podle Fairholma (1984), Sengeho (1990), Scheina (1992), Wheatleye (1992) je vedení  

schopnost oprostit se od kultury organizace a začít adaptačním procesem evolučních změn. 

Vedení je schopnost zahrnout důležité zainteresované strany, vyvolat ochotu následovat lídra 

a zmocnit druhé lidi (posílit jejich pravomoci). Wheatleyho holistický přístup předpokládá, že 

vedení vyplývá ze souvislostí (je kontextuální) a je systémové. Lídři vytvářejí synergii mezi 

jednotlivci, organizací a prostředím. Lídři podporují učící se organizaci prostřednictvím 

realizace pěti disciplín. Podle Sengeho lídři hrají tři role: navrhují, starají se a učí. 

 

Vedení jako služba 

Představitelé teorie vedení jako služba, Greenleaf (1996), Spears & Frick (1992) 

vnímají lídra především tak, že slouží druhým – zaměstnancům, zákazníkům, společnosti. 

K vlastnostem lídra patří schopnost naslouchat, empatie, ochota pomáhat, schopnost vnímat, 

přesvědčovat, předvídat, formulovat, prozíravost, obezřetnost, starost o růst druhých a 

budování komunity. 
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Duchovní vedení 

Zastánci teorie duchovního vedení DePree (1989), Etzioni (1993), Fairholm (1997), 

Greenleaf (1977), Hawley (1993), Keifer (1992), J.Maxwell, Vaill (1989) jsou názoru, že vést 

znamená spíše ovlivňovat lidi (jejich duši), než je kontrolovat. Fairholm věří, že k vedení patří 

vytvářet vztahy s druhými. „Protože se lídři hlásí k péči o celistvého člověka, musí do svých 

praktik zahrnout také duchovní péči…Lídři v novém století musejí nejdříve zvážit a aktivně 

vytvářet toto spojení sami u sebe a poté v tom být nápomocni těm, které vedou.“ Vliv lídra 

pochází z jeho znalosti kultury, zvyků, hodnot a tradic organizace.(Covey, 2005) 

 

 

1.1     PŘEHLED TEORIÍ VEDENÍ LIDÍ - VŮDCOVSTVÍ 
 

„Do dvacátého století (před rokem 1900) bylo vůdcovství založeno na paradigmatu 

velkých osobností, které měly určovat společenský vývoj, měly být hybateli dějin. Věřilo se, 

že velkým vůdcem se člověk musí již narodit.“ 7  

Ve dvacátém století se začínají objevovat první studie o vedení lidí. Vedení lidí se 

dostává do popředí zájmu některých vědních oborů, jako jsou sociologie či psychologie.  

„Přehled teorií vedení lidí: 

§ Teorie skvělé osobnosti - v tomto období tato teorie převládala. U 

vůdce byly předpokládány vrozené vůdčí schopnosti. 

§ Teorie vlastností – na základě studia osobních vlastností a chování 

vůdců byly definovány společné vlastnosti vůdců. 

§ Teorie moci a vlivu – vůdci začali prosazovat moc a vliv. 

§  Behaviorální teorie – zabývá se tím, co vůdci ve skutečnosti dělají. 

Behavioristická teorie si stále udržuje přední postavení. 

§ Situační teorie – vůdcovství vychází z určité situace, z předpokladu, že 

různé okolnosti vyžadují různé formy vedení. 

§ Kontingenční teorie (teorie eventualit) – kontingenční teorie vychází 

ze situační teorie. Žádný styl vedení není nejlepší, záleží na situaci a okolnostech.                                                              
7 HÁJEK, Martin. Vedeme.cz : teorie vedení lidí [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 

http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/inspirace/115-teorie-vedeni.html   
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§ Transakční teorie – důraz klade na vztah mezi vůdci a následovníky. 

Zabývá se vzájemnými přínosy vyplývající ze vztahu založeného na vzájemných 

výměnách (transakcích), kde vůdce nabízí určité zdroje či odměny, výměnou za např. 

loajalitu a uznání autority. 

§ Atribuční teorie (teorie přisuzování) – dává následovnictví nový 

význam, protože se zaměřuje na faktory, které tvoří základ připisování vůdcovství 

konkrétnímu vůdci jeho následovníky. 

§ Transformační teorie – zatímco jsou transakční modely vůdcovství 

založeny na vnější motivaci – stimulaci vzájemných výměnných vztahů, 

transformační vedení vychází z vnitřní motivace. Důraz je kladen spíše na 

angažovanost než na poddajnost následovníků. Transformační vůdce je proaktivním a 

inovativním vizionářem.8 

 

 

Shrnutí 

  V uvedeném přehledu teorií vedení lidí od S. R. Coveye, lze sledovat vývoj termínu 

v čase, od jeho počátku až po současnost. Počátek teorie vedení lidí dokládají studie až teprve 

ve 20. letech minulého století. Teorie korespondují s vývojem managementu. Z počátku autoři 

hovoří o teorii vedení lidí, (podle osobních vlastností, povahových rysů, situace, přístupů 

apod.). 

 V 60. letech, s nástupem humanistických teorií je předpokládáno, že lidi mají 

přirozenou motivaci. Vedení poskytuje pracovníkům prostor pro seberealizaci v zájmu 

organizace. Vedení lidí  začíná být chápáno jako jedna z rolí vedoucího pracovníka. Od 

vedoucího pracovníka se očekávají individuální vlastnosti, které jsou předpokladem pro 

chování a jednání lídra, pro vzájemnou interakci ve skupině. 

Lídři pomáhají, posilují, povzbuzují pracovníky k dobrému výkonu při plnění cílů.  

Postupem času a vývoje začíná být v terminologii vedení lidí používán pojem leadership. A to 

v těch případech, kdy vedení lidí spočívá v činnosti jednoho člověka či skupiny ovlivňovat 

chování druhého člověka či skupiny za určitým záměrem (dosahováním cílů prostřednictvím 

lidského potenciálu).                                                              8 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 
2012, 34 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.    
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Z přehledu je patrné, že teorie o vedení lidí nejsou časově ostře ohraničeny. Některé se 

objevují ve více období (např. teorie rolí, teorie moci a vlivu, 50. léta ale i 70. či 90. léta aj.). 

Od 80. let minulého století je patrný důraz na lídrovy schopnosti ovlivňovat, 

motivovat druhé, vytvářet vizi, upevňovat hodnoty, realizovat cíle. Lídři určují směr, slaďují 

lidi, inspirují je. 

V 90. letech se k výše uvedeným schopnostem vedoucího pracovníka přidávají teorie, 

že lídři jsou ti, co prosazují změny a zmocňují své lidi (posilují pravomoci). 

Nabývají na významu strategie, morální vlastnosti, realizace, kultura a struktura 

organizace. 

Teorie o vedení lidí jsou pojímány široce, jsou založeny na povahových vlastnostech 

člověka, chování, na schopnostech ovlivňování druhých, berou v potaz situační a integrační 

faktory. Teorie o vedení lidí na sebe navazovaly, od roku 1970 se vždy odvíjejí od některého 

ze základních teoretických postupů.  

Ve srovnání s přehledem teorií od S. Coveye, uvedené v úvodu práce a které jsou úzce 

vymezeny na teorie o vedení lidí, jsou teorie vedení lidí od R. Kocianové uvedené  v menším 

počtu, struktura vývoje pochází z Chungovy klasifikace managementu 20. století. Jsou spjaté 

s vývojem managementu (amerického a západoevropského). 
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2 PŘEHLED VÝVOJE   MANAGEMENTU A VEDENÍ LIDÍ   
Vývoj termínu vedení lidí lze vysledovat podrobnějším prozkoumáním pojmu 

management, současně s ohlédnutím do historie jeho vývoje. Management patří do disciplíny 

společenských věd a jako v každé vědě dochází k zpřesňování (definic či dokonce přírodních 

zákonů), tak je tomu i v managementu, který prochází neustálým vývojem.  
2.1     KLASICKÝ MANAGEMENT 

 
Na přelomu 19. a 20. století vývoj managementu významně ovlivňuje rozvoj 

průmyslu, zavádí se pásová výroba, člověk se stává součástí stroje.  

Klasický management, který se vyvinul počátkem 20. století, se koncentroval 

především na řídící činnosti. Prostředí bylo relativně klidné, neměnné, stačilo „umět řídit“. 

Předpokladem pro dobře vykonanou práci je řídit lidi se schopnostmi pro jejich pracovní 

zařazení a s požadovaným normami chování. Převládajícími řídícími činnostmi byly: 

plánování, organizování, koordinování, kontrolování a vyhodnocování.  

Klasický management, zahrnující období od konce devatenáctého století do třicátých 

let dvacátého století, je charakteristický svým neosobním modelem byrokracie – řídící 

pracovník je disciplinovaný, neosobní, hlavními činnostmi jsou kontrolovat a být 

kontrolován. 

V tomto období je pracující člověk degradován na „výrobní faktor souměřitelný 

s výrobkem nebo strojem.“9 V obsahové náplni práce manažera chybí oblast vedení lidí,  je tu 

pouze prvek personalistiky – kolik pracovníků, kde – rozmístění pracovníků.  

 

2.2    VĚDECKÝ MANAGEMENT 
 

Po období klasického managementu se „začíná  prosazovat pojetí vědeckého řízení – 

inženýrsky založený přístup k racionalizaci práce. Jeho cílem bylo zdokonalit kvalitu řízení,                                                              9 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 
Management Press, 2001, 43 s. ISBN 80-726-1041-4.   
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zejména nalézt způsoby řízení práce jednotlivců, které povedou k vyššímu objemu produkce a 

ke snížení nákladů, ke zvýšení produktivity práce prostřednictvím aplikace vědeckých 

metod.“10  

Významným přínosem vědeckého managementu je identifikace manažerské 

odpovědnosti za řízení práce při plánování, organizování, vedení a ovlivňování ostatních, (aby 

sdíleli společnou vizi zaměřenou na dosažení požadovaných výsledků) a kontrolování. 

(Donelly, Gibson, Ivancevich, 1997) 

V období čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století přicházejí různé názorové proudy, 

jejichž počátky ještě spadají do klasického managementu. V nadcházejících teoriích však už 

přichází jiný pohled na pracujícího člověka. Už není vnímán jen jako součást stroje, ale 

pohlíží se na něj jako na lidskou bytost – objevují se pojmy jako lidské potřeby, mezilidské 

vztahy, motivace.  

Oblasti managementu je v práci manažera přikládán velký význam řízení lidí, které 

začíná být běžně klasifikováno jako jedna z manažerských funkcí.  

 

2.3   Škola lidských vztahů (Human Relations School)   
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se objevuje nový trend, který má významný 

vliv na rozvoj manažerské teorie i praxe – škola lidských vztahů. Významným představitelem 

této koncepce je Elton Mayo (1880 – 1949). Považuje při řízení lidí za důležité pozitivní 

mezilidské vztahy, motivování pracovníků, udělování rad, způsoby jednání vedoucích 

s pracovníky, způsob hodnocení práce, formy uznání, sociální stabilitu. 

Za jednoho z prvních a nejoriginálnějších myslitelů vůdcovství je považována Mary P. 

Folletová (1868 – 1933).  

Podle Folletové je úkolem managementu vytvářet takové situace, aby lidé přispívali 

k činnosti sami od sebe. Manažera vnímala jako osobu odpovědnou za slaďování nápadů, 

pracovníků v organizaci, aby se každý mohl vyjadřovat k dění v organizaci a podílet se na                                                              10 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 39 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.    
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efektivitě a ve prospěch celku, hovořila o sdílené vizi budoucnosti a společném smyslu 

organizace. (Kocianová, 2012)  

 

2.4   SOCIÁLNĚ - PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY  
Představitelé sociálně-psychologických přístupů navazují na filozofii školy lidských 

vztahů, kladou důraz na lidské jednání, potřeby pracovníků, motivaci.  

Hovoří o „lidsky orientovaném“ managementu, který vytváří příjemné pracovní 

prostředí, umí naslouchat svým spolupracovníkům, je citlivý a nezneužívá zaměstnance, má 

jejich důvěru, pracovníci se účastní na řízení, jsou vytvářeny podmínky pro řešení problémů 

pracovníků. (Kocianová, 2012) 

 Výzkum přinesl mnoho důležitých poznatků o úloze člověka v organizaci.  

„Sociálně- psychologické přístupy se zaměřují na:  

• potřeby člověka a motivaci lidského jednání 

• styly řízení, vedení lidí 

• řízení s účastí pracujících 

• vlivy na chování řídících a řízených pracovníků 

• potřeby a zájmy sociálních skupin v organizaci 

• motivaci a stimulaci pracovníků (rozvoj iniciativy, způsoby  

           odměňování) 

• konflikty v organizaci (konflikty mezi jednotlivci, mezi jednotlivcem a 

            organizací, mezi pracovními skupinami, mezi skupinami a organizací, 

            mezi odbory a organizací, spory ve vedení organizace) 

• význam pracovní autonomie a pocit aktivní tvůrčí činnosti pracovníků 

• význam neformálních vazeb 

• komunikaci“ 11 

 

                                                             11 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 46 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.   
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Mezi významné představitele sociálně-psychologických přístupů patří například 

Abraham H. Maslow se svou psychologickou teorií motivace lidí o uspokojování potřeb (viz 

obr. č. 112) a Frederick Herzberg s teorií dvou faktorů. Motivátory – vykonávání práce a její 

ocenění; hygienické vlivy – podmínky práce a pracovní zařazení.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                          Obr. č. 1:  Pyramida potřeb (uprav. dle A. Maslowa)  

 

Lidé spontánně investují svou energii podle toho, ve které úrovni pyramidy se zrovna 

nacházejí. Podle Plamínka je třeba znát i „povahu a důsledky vnějších vlivů působících na 

člověka, a to především míru uspokojení jeho potřeb a působící „společenskou objednávku“.13 

                                                              12 PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 
Praha : Grada, 2008, 23 s. ISBN 978-80-247-2448-5. 
  13 PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 
Praha : Grada, 2008, 87 s. ISBN 978-80-247-2448-5.   
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2.5     BEHAVIORISTICKÝ PŘÍSTUP  
 

Počátkem padesátých let byla založena Foundation for Research on human Behavior 

(Nadace pro výzkum lidského chování). Cílem této organizace bylo propagovat a podporovat 

behavioristický výzkum v podnikatelské oblasti, státní správě a v dalších organizacích.  

Behavioristický přístup kladl důraz na integraci, zapojení a angažovanost pracovníků, na 

zvyšování kvality pracovního života jako nástroje zvyšování motivace a dosahování lepších 

výsledků. (Kocianová, 2012)  

 

2.6   SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY  
 

Systémový přístup chápe organizaci jako složitý komplexní systém, jednotlivé 

součásti jsou navzájem propojeny, sledují společný cíl. „Systémový přístup je především 

způsob uspořádaného myšlení, řešení problémů či jednání.“14 Pomocí manažerských funkcí 

plánování, organizování a kontrolování dochází ke změnám  celého systému. 

Mezi nejvýznamnější představitele, kteří přispěli svými názory a díly k rozvoji 

managementu patří: Vilfredo Pareto (1848-1923), Chester I. Barnard (1886-1961), Herbert A. 

Simon (1916-2001), Russel L. Ackoff (1919-2009). 

V systémovém přístupu jsou do managementu zahrnovány: význam lidského faktoru, 

uspořádání vzájemných vztahů lidí, informační procesy, strategické řízení organizace.  

 

2.7   PROCESNÍ PŘÍSTUPY 
  

 

Procesní přístupy navazují na  Fayolovu teorii správy a také na Weberovu 

byrokratickou organizaci řízení. Procesní přístupy rozdělují řízení na jednotlivé řídící činnosti 

– manažerské funkce, charakteristické činnosti pro vedoucího pracovníka, jimiž zajišťuje 

                                                             
14 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 

Grada, 2012, 48 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.    
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dosahování cílů organizace. Řídící činnosti klasifikují, vyhodnocují a doporučují k jejich 

zvládání. 

Procesní přístupy jsou založeny na uceleném harmonickém chápání fungování 

organizací. „Manažerské činnosti již zahrnují i personální oblast, a to vedení lidí, jejich výběr, 

rozmisťování a přípravu, stabilizaci pracovníků ad.“15  

Mezi představitele procesních přístupů lze zařadit Lithera H. Gulicka, Lyndalla F. 

Urwicka – zasloužili se o uspořádání manažerských funkcí do systému POSDCORB 

(plánování, organizování, personální zajištění, přikazování, koordinace, evidence a podávání 

zpráv, rozpočtování), později Harolda Koontze, Heinze Weihricha, kteří manažerské činnosti 

rozčlenili na plánování, organizování, personalistiku, vedení, kontrolování. (Kocianová, 2012) 

V tomto období, od čtyřicátých do sedmdesátých let 20. století se začínají používat 

v manažerské terminologii pojmy motivace, spolupráce, vzájemná komunikace (v rámci 

vztahů nadřízenosti a podřízenosti), řízení lidí, personální řízení, vedení lidí (v souvislosti 

s rozmisťováním pracovníků, motivací apod.). Je kladen důraz na profesní a kvalifikační 

předpoklady pracovníků, na jejich schopnosti, znalosti, dovednosti.  

Vedení lidí začíná nabývat na významu v rámci základních manažerských funkcí. 

„Zahrnuje způsoby přímého i nepřímého usměrňování a koordinace chování jednotlivců i 

kolektivů tak, aby včas a efektivně plnili potřebné úkoly.“16  

 

2.8   EMPIRICKÉ PŘÍSTUPY 

  
Empirické přístupy či také pragmatické přístupy v managementu lze najít od 

osmdesátých let 20. století. Manažeři pracují na základě analýz, vyhodnocování úspěchů či 

neúspěchů, vytvářejí strategie řízení.  

Za zakladatele moderního managementu je považován Peter F. Drucker (1909-2005), 

byl jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších poradců v oboru managementu.  

                                                             15 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 50 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5. 
 16 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 
Management Press, 2001, 50 s. ISBN 80-726-1041-4. 
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Propracoval či předznamenal většinu relevantních teorií managementu posledních 

šedesáti let. Jako první definuje problematiku vůdcovství, vymezuje pro vůdcovství 

charakteristické činnosti manažera, identifikuje společnost znalostí. Podle Druckera budou ve 

společnosti znalostí  pracovníci disponující znalostmi stát v jejím čele a budou rozhodovat o 

jejím sociálním profilu, budou vedoucí třídou – vzdělané osobnosti, vzdělanci. (Drucker, 

2002) 

„Lidé se „neřídí“.  Úkolem je lidi vést.“                   

         Zabýval se studiem neziskových organizací (Americké skautky, Červený kříž, 

pastorační církve) a zjistil, že získávali v managementu vedoucí postavení. Ve strategii, 

v efektivnosti, ale i v oblasti motivace a produktivity pracovníků disponujících znalostmi 

(knowledge workers) – byly opravdovými průkopníky; „vypracovávali principy i praktické 

postupy, jimž se podniky budou muset zítra naučit.“ (Drucker, 2002) 

Uvědomil si, že „řízení produktivity pracovníků disponujících znalostmi je příštím 

náročným úkolem amerického managementu. Vyžaduje to jasně definované poslání, pečlivé 

rozmisťování lidí a nepřetržitou výuku a studium, řízení podle cílů a sebekontrolu, vysoké 

požadavky, ale také odpovídající pravomoci a odpovědnost za výkon a dosažené výsledky.“17   

Management je společenská věda, která se zabývá chováním lidí a lidských institucí. 

           Analýzou předpokladů a studiem řízení v různých ziskových i neziskových 

organizacích došel Drucker k závěru, že: 

„Management je specifickým a charakteristickým nástrojem doslova 

každé organizace. 

 

Neexistuje jediná správná organizace – management se musí naučit 

hledat, vyvíjet a testovat organizaci, která odpovídá svému úkolu. 

 

Lidé se „neřídí“. Úkolem je lidi vést. A cílem je produktivní využití 

konkrétních předností a znalostí každého jedince.“ 18                                                              17 DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku.  Praha : Management 
Press, 2002, 52 s. ISBN 80-726-1066-X. 

 18  DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku.  Praha : Management 
Press, 2002, 68 s. ISBN 80-726-1066-X. 
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Podle Druckera bude hlavním problémem řízení lidí s největší 

pravděpodobností  produktivita pracovníka disponujícího znalostmi, stejně jako se 

před sto lety (v době Fredericka W. Taylora), kdy byla ústředním problémem řízení 

lidí produktivita manuálního pracovníka. To bude pravděpodobně  vyžadovat naprosto 

odlišné předpoklady, pokud jde o lidi v organizacích a jejich práci. (Drucker, 2002) 

 

2.8.1   ZMĚNA POSTAVENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA  
Drucker se mezi prvními začal zabývat postavením manažera v organizaci, 

jeho úlohou při řízení lidí. 

„Vedoucí pracovníci tráví více času řízením lidí a rozhodováním o lidech než 

čímkoli jiným a je to tak správné. Žádná jiná rozhodnutí nemají tak dlouhodobé 

důsledky a tak obtížně se nenapravují. 

Vedoucí pracovníci, kteří nevynakládají úsilí na to, aby jejich rozhodnutí o 

lidech byla správná, riskují více než jen špatnou výkonnost. Riskují ztrátu autority své 

organizace.   

Úkolem pracovníka disponujícího znalostmi (knowledge worker) je dosáhnout 

efektivnosti…očekává se od něj, že zařídí, aby se vykonalo to, co je potřebné, aby se 

dělaly správné věci.“19 

Dobří „znalostní“ pracovníci v organizaci navazují dobré „mezilidské vztahy“ 

proto, že se ve své vlastní práci a ve svých vztazích k druhým zaměřují na přínos. 

Z toho vyplývá, že jejich vztahy jsou produktivní – a to je jediná platná definice 

„dobrých mezilidských vztahů.“ (Drucker, 2002) 

Podle Druckera je u manažera předpokladem dobrých mezilidských vztahů  

zaměření se na komunikaci, týmovou práci, rozvíjení sebe sama, rozvíjení ostatních. 

 Pro úspěšnou komunikaci je důležité, aby byla obousměrná, účinná a 

smysluplná. Zaměření na přínos vede ke komunikaci do stran – horizontální 

komunikaci, a tím umožňuje týmovou spolupráci.  

                                                                                                                                                                                               19 DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku.  Praha : Management 
Press, 2002, 165 s. ISBN 80-726-1066-X.   
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Velký význam kladl na  profesní rozvoj vedoucího pracovníka, který zároveň 

stimuluje k rozvoji i ostatní pracovníky. Určuje standardy, nároky pro dosažení úkolu, 

stanovuje cíle. (Drucker, 2002) 

„O rozvíjení sebe sama toho známe málo. Víme však jedno: lidé všeobecně – a 

odborní pracovníci disponující specializovanými znalostmi zvlášť – rostou 

s požadavky, které sami na sebe kladou. Rostou podle toho, co sami považují za 

úspěch a dobrý výsledek. Jestliže od sebe žádají málo, zakrní. Žádají-li od sebe 

mnoho, vyrostou v mimořádné osobnosti, aniž vynakládají úsilí větší než ti, kteří 

nedokáží nic.“20 

Na vůdcovství Drucker nahlížel jako na práci.  

„Historie minulého století „nezná charismatičtější vůdčí osobnosti“ než byli Stalin, 

Hitler, Mao – muži, kteří přivodili lidstvu více zla, neštěstí a utrpení, než bylo kdy v dějinách 

zaznamenáno (scestní vůdci). Vůdcovství není kouzlo osobnosti ani soubor osobnostních 

rysů, je to práce.“21  

Důležitými pro efektivní vůdcovství je pět základních činností manažera:  

• stanovení cílů - důkladné promyšlení poslání organizace, jeho 

definování a jeho jasné a viditelné vyhlášení 

• organizace práce - stanovení priorit a vyhlášení a udržování standardů, 

umět dělat kompromisy, (než však efektivní vůdčí osobnost akceptuje nějaký 

kompromis, promyslí si, co je správné a žádoucí) 

• motivace a komunikace - vůdčí osobnost musí považovat svou práci za 

odpovědnost…efektivní vůdce si přeje mít silné spolupracovníky; povzbuzuje je, 

pomáhá jim se prosadit a je na ně hrdý (Drucker, 2002) 

• měření a hodnocení (posouzení kvantity a kvality dosažených výsledků, 

spravedlivé odměňování (Kocianová, 2012) 

• efektivní vůdcovství je založeno na zásadovosti - důvěra je přesvědčení, 

že to, co vůdce říká, myslí doopravdy. Je to víra v cosi staromódního, čemu se říká 

                                                             20 DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha : Management 
Press, 2002, 182-184 s. ISBN 80-726-1066-X.    21 DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha : Management 
Press, 2002, 227 s. ISBN 80-726-1066-X.  
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„integrita“. Jednání vůdčí osobnosti a její proklamované názory musí být shodné či 

alespoň kompatibilní. (Drucker, 2002) 

 

Dalšími významnými představiteli, kteří se zasloužili nejen o rozvoj managementu, ale 

i o vedení lidí jsou Alfred D. Chandler a Henry Mintzberg, který definoval manažerské role.  

Celkem stanovil deset druhů rolí ve třech skupinách takto:22  

Interpersonální role:  

• Reprezentant (figurehead) -  představitel organizace - reprezentuje 

• Vůdce/lídr (leader) – motivuje podřízené, sjednocuje úsilí 

• Spojovací článek (liaison) – udržuje všestranné kontakty 

 

Informační role:  

• Sběrač podnětů (monitor) – příjemce informací, sleduje informační toky 

• Šiřitel podnětů (disseminator) – předává informace podřízeným 

• Mluvčí (spokesperson) – předává informace mimo organizaci 

Rozhodovací role:  

• Podnikatel/tvůrce změn (entrepreneurial) – navrhuje a projektuje změny 

• Řešitel poruch (disturbance-handler) – řeší záležitosti mimo běžný rámec 

• Přidělovatel zdrojů (resource-allocator) – rozhoduje o přidělování zdrojů a 

provádění prací 

• Vyjednavač (negotiator) - vyjednává 

Kae H. Chung přidal roli administrátora, pozorovatele a kontrolora úkolů, správce rozpočtů. 

 

                                                              22 Management Mania: Manažerské role [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/manazerske-role  
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2.8.2   VYMEZENÍ ROZDÍLU ŘÍZENÍ A VEDENÍ   
Dalším významným představitelem světového formátu v oblasti soudobého 

managementu v otázkách manažerského chování a vedení lidí je John P. Kotter. 

 Klade důraz na interpersonální vztahy, týmovou spolupráci, náročnost vrcholového 

řídícího rozhodování, na význam kvalifikace i životní energie, na podnikovou kulturu, na 

potřebu motivace, vymezil rozdíl mezi řízením a vedením, rozlišuje manažery v roli řídících 

pracovníků a lídrů. (Kocianová, 2012) 

„Manažeři pracují prostřednictvím formálních struktur, systémů, postupů a pravidel. 

To jsou nástroje, jimiž prosazují svůj vliv. Kultura k nim nepatří. 

Vůdčí osobnosti naproti tomu obvykle mají pro kulturu určité instinktivní porozumění. 

Kromě osobního vlivu, jímž na lidi působí prostřednictvím svých komunikačních aktivit, jsou 

téměř vždy citliví vůči kulturním vlivům. Věnují pozornost vytváření kultury toho typu, který 

bude podle jejich názoru odpovídat cílům, jichž se má dosáhnout.“23 

„Ve skutečnosti je management množinou dobře známých procesů, jako je plánování, 

rozpočtování, strukturování práce, přiřazování lidí k práci, měření výkonů a řešení problémů, 

které pomáhají organizacím predikovatelně dělat to, co dělá dobře. Management napomáhá 

produkovat slíbené zboží a služby konzistentní kvality, a to v rámci rozpočtu a den za dnem, 

týden za týdnem. V organizacích, a to bez ohledu na míru jejich vnitřní komplexity, je tohle 

nesmírně obtížným úkolem. Neustále a stabilně podceňujeme, jak komplexním úkolem tento 

úkol vlastně je, a to obzvláště tehdy, pokud se nenacházíme v seniorské manažerské pozici. 

Takže, management je kruciálním - ale není to leadership. 

Leadership je úplně jiným. Je asociován s přenesením organizace do budoucnosti, 

nalezením příležitostí, které přicházejí rychleji a rychleji a jejich vytěžováním. Leadership je 

o vizi, o lidech, kteří se k ní připojují, o zmocnění a, nejvíce ze všeho, o vygenerování 

užitečné změny. Leadership není o atributech, je o chování. Ve stále se zrychlujícím světě 

vzrůstá potřeba leadershipu u více a více lidí, a to bez ohledu na to, kde v hierarchii jsou. 

                                                             23 GIBSON, Rowan (editor) a John KOTTER. Nový obraz budoucnosti : Rethinking the Future. 3. 
doplněné vydání. Praha : Management Press, 2007, Kultury a koalice 171 s. sv. 19. ISBN 978-80-7261-159-1.   
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Představa, že pouze několik výjimečných lidí na vrcholku může poskytnout veškerý dnes tolik 

potřebný leadership je receptem k selhání. 

Někteří lidé stále argumentují, že je potřeba nahradit management leadershipem. Tak 

tomu evidentně není: mají různé, přesto podstatné, funkce. Potřebujeme skvělý management. 

A potřebujeme více skvělého leadershipu.“24 (John Kotter) 

Podle Gibsona je stále  velmi málo organizací, které mají dostatečný leadership. 

„Realita je však dosud taková, že máme ve vedoucích funkcích podstatně více lidí, kteří se 

lépe vyznají v řízení než ve vedení.“25  

„Management je v empirických přístupech chápán především jako umění řídit, 

přičemž umění je spíše záležitostí intuice a zobecnění zkušeností. Úspěchy manažerů 

spočívají v jejich způsobu řízení a organizace, v motivačním systému, ve stylu vedení. 

Předmětem zájmu empirických přístupů jsou otázky strategického řízení, týmové práce, 

spoluúčasti na řízení, podpory tvořivosti a inovací, podnikové kultury, patrný je odklon od 

autoritativního k neformálním stylům vedení.“26  

 

 2.9     ŠKOLA EXCELENCE        
 

Craig R. Hickman, Michael A. Silva přikládají na cestě k úspěšné firmě důležitost na 

vyvážené propojení strategie a kultury organizace, na tvůrčí schopnosti lidí, na vzájemné 

vztahy mezi lidmi.  

Na významu začínají nabývat tzv. kritické faktory úspěchu – vychází z předpokladu, 

že manažeři musí věnovat pozornost nejen kvalitě dílčích faktorů, ale zvláště jejich 

integrálnímu propojení (systémový přístup celistvosti).  

                                                             24 HÁJEK, Martin. Vedeme.cz : řízení (stále ještě) není vedením [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/inspirace/571-rizeni-neni-vedenim.html  
 25  GIBSON, Rowan (editor) a John KOTTER. Nový obraz budoucnosti : Rethinking the Future. 3. 
doplněné vydání. Praha : Management Press, 2007, Kultury a koalice 171 s. sv. 19. ISBN 978-80-7261-159-1.  26 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 52 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.     
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Jedna z koncepcí těchto faktorů je koncepce „7 S“. Je připisována poradenské 

společnosti McKinsey. (Kocianová, 2012) 

J. Peters a Robert Waterman koncepci „7 S“ formulovali (1981) v publikaci Umění 

japonského managementu. 

„Koncepce „7 S“: 

• strategie – vymezení zaměření činnosti, cílů rozvoje, inovace 

• struktura – vymezení obsahu, funkčnosti náplně, organizační struktura 

• spolupracovníci- realizace manažerských činností – vytváření 

            pracovních skupin 

• systémy řízení – postupy, metody, techniky 

• sdílené hodnoty – motivační prostředí 

• styl řízení – styl manažerské práce, způsob provádění manažerských 

            rolí (interpersonálních, informačních, rozhodovacích) 

• schopnosti – soubor znalostí, dovedností a návyků představující 

            kvalifikační a profesionální zázemí pro úspěšnou práci“27  

         

V roce 1987 Kae H. Chung představil svou koncepci faktorů úspěchu, vymezil kritické 

faktory úspěchu: 

• strategie 

• lidské zdroje 

• operační systém (přístupy, metody, prostředky) 

           V obou výše uvedených strategiích se „zdůrazňuje význam inovační politiky jako 

hybné síly podnikatelské strategie.“28 

 V první polovině osmdesátých let se objevují v manažerské literatuře doporučení – 

jak dosáhnout dokonalosti - Škola excelence – výsledkem rozboru úspěšných vybraných 

organizací bylo odvození charakteristických, zobecňujících rysů dokonalých podniků. 

                                                             27 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 53 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.  
   28 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 
Management Press, 2001, 56 s. ISBN 80-726-1041-4.   
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Rosabeth M. Kanterová (1983) analyzovala jednání stovek manažerů a prokazuje, že 

„tvůrčí vedoucí“ (lídr) je klíčovou osobností vnější i vnitřní podnikatelské činnosti, je hybnou 

silou inovací v organizaci. 

Škola excelence vyzdvihovala iniciativní a kreativní podnikatelské myšlení, podporu 

inovací a tvořivosti lidí, orientaci na vysokou produktivitu (zdrojem zvyšování výkonnosti 

jsou lidé). Lidé jsou považováni za rozhodující faktor úspěchu organizace. (Kocianová, 2012) 

 

Shrnutí  

Termín management jako takový nebyl vlastně do přelomu 19. a 20. století znám, i 

když manažerské činnosti prováděli vlastníci firem (přikazování, rozhodování…). Teprve 

v prvním desetiletí 20. století s nárůstem a rozšiřováním podniků nastupuje potřeba delegovat 

tyto činnosti na nevlastníky. Inspiraci a zkušenosti čerpali tehdejší manažeři v armádě. Tam 

organizují, rozhodují, koordinují, kontrolují! Jednají racionálně. (vedeme.cz) 

Racionální management byl po dlouhou dobu uplatňován ve všech odvětvích. Až 

teprve v 80. letech minulého století, s nástupem moderních podmínek vedení tržní 

ekonomiky, manažeři zjistili, že pouze racionální stránka managementu nestačí. Do praktické 

činnosti manažerů bylo nutné zavádět další oblast - působení na lidi. Manažeři se museli 

naučit, jak působit na hodnoty, přesvědčení, pocity sounáležitosti a vůbec na emoce a ducha 

pracovníků. (Hájek,  2012) 

Racionální řízení spolu s vedením lze nazvat holistickým managementem. Oblast, 

která byla doplněna k racionálnímu managementu, lze nazývat leadershipem – vedením lidí. 

 „Je oprávněné vnímat management jako něco, co působí na člověka. Na jeho 

fyzickou, mentální, emocionální a duchovní část. Z historického pohledu je ta část 

managementu, která působí na lidské myšlení a chování, spjata s klasickým pojetím 

managementu jako řídící činnosti, zatímco ta druhá část, která působí na emocionální a 

duchovní složku člověka, je spjata spíše s vedením lidí.“29 

                                                             29 HÁJEK, Martin. Vedeme.cz: historie působení managementu [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 
http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/kapitoly-vedeni/55-management-vedeni-rizeni/13-historie.html  
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Do 70. let minulého století byly hlavní činnosti manažerů plánování, organizování, 

personalistika, vedení lidí, kontrolování, proto v terminologii vedení a řízení nebyly vnímány 

podstatné rozdíly.  

Od 80. let 20. století dochází k rozdílnému chápání těchto pojmů. Byl poprvé vymezen 

rozdíl mezi řízením a vedením, rozdíl mezi manažery a lídry. Vedení lidí se zaměřuje na 

ovlivňování druhých lidí (motivováním, přesvědčováním, povzbuzováním) se záměrem 

dosažení vytčeného cíle. K přijetí rozhodnutí využívá minulých zkušeností, intuici, rozum i 

logiku. Obecným předpokladem pro vedení je pružnost a podporování, inspirace svých 

pracovníků.  

Vedení lidí se začíná z managementu vyčleňovat, stává se významnou činností 

manažera. Manažeři obracejí pozornost na komunikaci, na rozvoj mezilidských vztahů, na 

podporu pružné a progresívní inovační politiky, mění se firemní kultura. Pro organizace jsou 

důležití lidé – se svými profesními a kvalifikačními znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a 

návyky, s pozitivní motivací a loajalitou k firmě. Důraz je kladen na osobnost lídra, na jeho 

vlastnosti, schopnosti, dovednosti a znalosti v oblasti vedení lidí. 

Termín vedení lidí není do současné doby zcela jasně vymezen, existuje mnoho 

významů, definic, teorií, koncepcí, které se snaží vymezit problematiku vedení lidí. Nejčastěji 

je vedení lidí chápáno jako součást manažerských funkcí. 

„Vedení je dynamický proces ovlivňování motivace, myšlení a chování lidí. 

Vedení bývá definováno jako proces, kdy jeden člen skupiny ovlivňuje ostatní k plnění 

úkolů této skupiny.“ 30 

Management je spíše vnímán jako řízení organizace, které dělá rozhodnutí na základě 

moci, byrokracie a kontroly a tyto také uplatňuje k dosažení cíle.  Činnost vůdců je zaměřena 

na lidi a výsledky, kdežto činnost manažerů je zaměřena na cíle. (Kocianová, 2012) 

V současné době se po manažerech v českých firmách, školách požaduje, aby uměli 

řešit problémy, vzdělávat a vychovávat své pracovníky, koučovat. K tomu potřebují styl 

vedení, který si sami vytvářejí, nemají totiž možnost nápodoby vzoru chování. Od sametové 

                                                             30 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení: východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 
2012, 33 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.   
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revoluce uběhlo sice už téměř 25 let, ale pravděpodobně málokterý současný manažer měl 

příležitost setkat se osobně s takovou vůdčí osobností, kterou by chtěl napodobovat.  

Vedoucí pracovník určuje směr, má za úkol sjednocovat lidi, má je motivovat a 

inspirovat, do popředí se dostává delegování pravomocí.  

Efektivitu organizace ovlivňuje přístup manažera k lidem - účast  na řízení, ocenění 

pracovníků, podněcování k týmové práci. (Kocianová, 2012) 
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3 VYMEZENÍ OBSAHU VEDENÍ LIDÍ 
 

V 80. letech je stále více kladen důraz na vedení lidí. Rychle se měnící podmínky ve 

společnosti, zrychlení procesů (díky nastupující informační a počítačové technice, Internetu), 

politická nestabilita, vstup nových ekonomik na trh, globalizace, to vše jsou spouštěče 

nadcházejícího turbulentního prostředí. 

V tomto období je termín vedení lidí již vnímán jako významná činnost manažera. 

V oblasti managementu je odlišována funkce řízení od funkce vedení. V odborné terminologii 

dochází ke shodám názorů na vedení lidí (leadership), je vymezen obsah leadershipu, jsou 

vymezeny požadavky na vůdčí osobnosti – lídry. Do popředí se dostává vliv emoční 

inteligence, která úzce souvisí se schopnostmi dokázat motivovat sám sebe i jiné, snášet stres, 

zvládat sebeovládání, být empatický a další. 

Tom J. Peters, který vedle osobnosti Petera F. Druckera nejvíce ovlivnil manažerské 

myšlení a jednání 20. a počátku 21. století, doporučuje obklopit se kvalitními, schopnými, 

pružnými, tvůrčími, loajálními lidmi. Vedení by se mělo soustředit na kulturu iniciativy, na 

respekt a péči o lidi, důslednost, odpovědnost ode všech. Rozvíjet sebe i druhé, za každých 

okolností dodržovat slušnost, korektnost, laskavost, ohleduplnost, být osobní, umět 

naslouchat. (Peters, 2011) 

  Robert H. Waterman  doporučuje využít ve vedení lidí delegování pravomoci a 

odpovědnosti – spoluúčasti pracovníků. Pracovníci by měli být považováni za zdroj tvůrčího 

přínosu, v rámci rozumně vymezené autonomie by měli, co nejlépe vykonávat svoji práci. 

Hodnocení pracovníků, zdokonalení pracovníků, rozvíjení týmové spolupráce a motivace 

pracovníků nabývají na významu.  

Noel M. Tichy, Mary Anne Devannová, obracejí pozornost na tvůrčí vedoucí 

pracovníky a jejich význam při realizaci změn. Vyzdvihují motivaci,  aktivitu a participaci 

pracovníků. (Kocianová, 2012) 

V první polovině 80. let, v podmínkách stálých změn dochází ke změně obsahové 

náplně manažerské práce, hlavní úlohu má strategie (firmy, strategické myšlení) – stanovení 

cílů organizace, inovace postupů, řízení podle cílů. Do managementu se dostává nový termín - 

leadership (vůdcovství, vedení).   
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Došlo ke změně v chování manažerů a jejich spolupracovníků (lidí). Ve firmách se 

začínají vytvářet podmínky pro poskytování přiměřené autonomie pro jednání s lidmi, 

realizuje se delegování pravomocí, lidé jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti a s tím 

související umění vedoucích pracovníků vhodně se spolupracovníky jednat. Pozornost je 

věnována motivaci pracovníků, tvůrčí činnosti lidí, vytváření pocitu sounáležitosti a hrdosti 

k příslušnosti firmy, důraz je kladen na dobré vztahy a loajalitu zaměstnanců k vedení, 

podporu stmelujícího poslání a vnitřní kulturu firmy (sdílené hodnoty a názory – neformální 

mezilidské vztahy). (Vodáček, Vodáčková, 2005) 

„Pro rozvoj vnější i vnitřní podnikatelské činnosti výrazně roste úloha tvůrčích 

vedoucích pracovníků, resp. „lídrů“. 31 

Lídři jsou považováni za „mistry změn“ a očekává se od nich stanovení a realizace 

vize, komunikování s lidmi, umět lidi vést k týmové práci, zajistit jejich participaci nejen na 

úspěších, ale i na chybách – vytvářet ze spolupracovníků úspěšné lidi. (Vodáček, Vodáčková, 

2005) 

V druhé polovině osmdesátých let minulého století, stoupá dynamika tržního prostředí. 

Pod nátlakem rozvoje informačních technologií a globalizace ekonomiky se začala rozpadat 

dominance vedoucích pracovníků v podnikové hierarchii. 

 „Bojovník z džungle je symbolem toho, čím byly firmy v minulosti. A virtuos 

mezilidských vztahů je vedoucím pracovníkem budoucnosti“.32   

 „Umění stát v čele“ znamená pro manažery aplikovat do vedení lidí emoční 

inteligenci – tj. schopnost sladit se s emocemi lidí, se kterými jednáme, schopnost řešit spory 

tak, že se nevyhrocují, nebo schopnost při práci snadno vstupovat do stavu ‚proudění‘.“ 

Základní dovednosti emoční inteligence uplatňované při vedení lidí se budou 

vyznačovat – uměním přesvědčit lidi, aby pracovali na společném úkolu, schopností 

koordinovat práci v týmu, naslouchat ostatním, spolupracovat, předcházet vzniku konfliktů a 

schopností efektivní komunikace. (Goleman, 2011) 

                                                              
31 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 

Management Press, 2001, 212 s. ISBN 80-726-1041-4.  
   32 GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Překlad Markéta Bílková. 
V Praze : Metafora, 2011, 141s. [10]  ISBN 978-80-7359-334-6.   
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3.1    PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ  
V osmdesátých letech 20. století se vedle oblasti vedení lidí začíná paralelně vyvíjet 

oblast řízení lidských zdrojů, personální řízení. 

„Řízení lidských zdrojů je záležitostí každého vedoucího pracovníka.“ (Veber, 2009) 

Michael Armstrong, přední britský odborník se zabývá managementem firem. Podává 

obsáhlý pohled na problematiku řízení lidí. Používá však jinou terminologii a jeho zájem je 

spíše orientován na problematiku personálního řízení, která se také zabývá vedením lidí. 

„Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují 

a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“ 

„Bez ústřední filozofie strategické vize – které mohou nabídnout pouze manažeři – 

generalisté - zůstane pravděpodobně řízení lidských zdrojů souborem nezávislých činností, 

z nichž každá se bude řídit svou vlastní vyzkoušenou tradicí." 

 „Měkká podoba řízení lidských zdrojů vychází z tzv. školy lidských vztahů; klade 

důraz na komunikaci, motivování a vedení. Podle toho, jak ji charakterizuje Storey (1989), 

tato podoba znamená „jednání s pracovníky jako s vysoce ceněným aktivem organizace, 

zdrojem konkurenční výhody plynoucí z oddanosti a angažovanosti pracovníků, jejich 

adaptability a vysoké kvality (dovedností, výkonu atd.)“. Měkký přístup k řízení lidských 

zdrojů zdůrazňuje potřebu získat oddanost – „srdce a myšlení“ – pracovníků prostřednictvím 

jejich zapojení do rozhodování a spoluodpovědnosti, komunikace s nimi a dalších metod 

vytváření vysoké míry oddanosti a vysoké míry důvěry v organizaci. Upozorňuje na klíčovou 

úlohu kultury organizace.“ 33  

Ovlivňující faktory řízení lidských zdrojů jsou podle Armstronga totožné 

s podmínkami a prostředím v tržní ekonomice: globalizace, ziskovost prostřednictvím růstu, 

technika a technologie, intelektuální kapitál (talentovaní jedinci, společenský kapitál – 

vzájemné ovlivňování), neustálé změny a jejich přijímání. 

                                                             33 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. 1. vyd. 

Praha : Grada, 2007, 27-33 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  
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 Při řízení lidských zdrojů   Armstrong  vychází z přístupu k pracovníkům – jako 

k cennému bohatství firmy než jako k variabilním nákladům. Proto doporučuje investovat do 

pracovníků „prostřednictvím vzdělání a rozvoje a prostřednictvím opatření určených 

k přilákání a stabilizaci oddaných pracovníků.“ ( Armstrong, 2007) 

„Základní strategickou potřebou podniku, kterou je třeba uspokojit, je vytvoření a 

udržování kultury vysokého výkonu. Charakteristikami takové kultury jsou: 

§ jasná spojnice mezi strategickými cíli vedení, útvarů a pracovníků na všech 

úrovních 

§ management definuje, co je třeba udělat v oblasti zlepšování výkonu, stanovuje 

cíle směřující k úspěchům a sleduje výkon, aby zajistil dosažení stanovených 

cílů 

§ vrcholové orgány demonstrují takovou podobu vedení (leadershipu), které 

plodí všeobecné sdílené přesvědčení o významu neustálého zlepšování 

§ orientace na podporu pozitivních postojů, které vedou k vytvoření oddané a 

motivované pracovní síly 

§ procesy řízení pracovního výkonu propojené s cíli vedení a zajišťující, že lidé 

se budou angažovat v dosahování dohodnutých cílů a norem/standardů 

§ schopnosti lidí rozvíjené prostřednictvím vzdělávání a učení se na všech 

úrovních za účelem zlepšování výkonu 

§ lidé mající příležitosti k plnému využívání svých dovedností a schopností 

§ lidé hodnocení a odměňovaní podle jejich přispění a zásluh“34 

 

Armstrongovo pojetí řízení lidských zdrojů obsahuje strategii vedení lidí a zároveň 

obsahuje strategii personálního řízení se všemi jeho personálními činnostmi. 

Porovnáním s pojetím vedení lidí, lze zjistit, že jeho filozofické pojetí řízení lidských 

zdrojů je velmi podobné ne-li shodné se současným pohledem na vedení lidí.  Armstrong 

neužívá termín vedení lidí, ale řízení lidí, a to člení na řízení lidských zdrojů a řízení lidského 

kapitálu. Do této terminologie „řízení lidských zdrojů“ a „řízení lidského kapitálu“ zahrnul 

problematiku personalistiky komplexně.   

                                                              34 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 
Praha : Grada, 2007, 119 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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3.2   VEDENÍ LIDÍ V UČÍCÍ SE ORGANIZACI  
 

V devadesátých letech 20. století dochází k rozmachu informační techniky. Nové 

technologie si vyžádaly změny dosavadních manažerských přístupů. Do všech oblastí 

nastupují změny v práci s informacemi – rozvíjí se informační management. Prostředí se 

mění stále rychleji, svět se globalizuje, trh se integruje, management vyžaduje pružné 

plánování, zploštění organizační struktury, na významu nabývá lidský činitel, zejména umění 

tvůrčího vedení lidí (leadership). 

 Manažeři - lídři musí být schopni pružně reagovat na rychlé a nečekané změny 

ekonomického, politického a sociálního prostředí.  

Do popředí se dostává koncept „učící se organizace“. Jedni z mnoha zástupců této 

koncepce jsou Chris Argyris, Donald A. Schon, Peter M. Senge. 

Chris Argyris provedl výzkum vedoucích pracovníků ohledně jejich schopností 

vyrovnávat se s rychlými změnami, využívat zkušenosti ponaučení se z vlastních chyb, 

komunikace…Po zjištění skutečnosti konstatoval, že chce-li organizace uspět  ve stále 

náročnější konkurenci, musí se učit, a to všichni – od vrcholových manažerů až po každého 

jednotlivého pracovníka. To znamená rozvíjet své vlastní schopnosti, přijímat odpovědnost za 

své jednání. (Kocianová, 2012) 

„Peter M. Senge  specifikuje pět složek učící se organizace: 

1) systémové myšlení – systémová teorie (organizace je komplexní systém) 

„Musíme si vypěstovat pocit sounáležitosti, smysl pro vzájemnou spolupráci 

jako součásti jednoho systému, kde každá část systému ovlivňuje ostatní jeho 

části a je jimi ovlivňována a kde celek je něčím více než jen souhrnem 

jednotlivých částí.“35   

2) osobní (individuální) mistrovství (kreativita a neustálé učení se) „rozvoj 

konkrétních schopností učení, které se v tradičních organizacích nevyskytují“ 

(Senge, 2007) 

3) „mentální modely (iniciativa organizace a základní hodnoty a principy, síla 

vzorů myšlení v organizaci)                                                              35 GIBSON, Rowan (editor) a Peter SENGE. Nový obraz budoucnosti : Rethinking the Future. 3. 
doplněné vydání. Praha : Management Press, 2007, Uchem jehly. 132 s. sv. 19. ISBN 978-80-7261-159-1. 
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4) sdílená vize (společné vytváření vize, sdílená vize může být budována pouze na 

základě vize osobní) 

5) týmové učení“ 36 

 

William Davidov, Michael S. Malone nastiňuje koncepci virtuální korporace, 

organizace založená na umění pružné kooperace se sítí partnerů, schopné příležitostně a 

rychle reagovat na chaoticky vznikající zákaznické potřeby.  

Od druhé poloviny devadesátých let se do popředí zájmu dostává teorie i praxe 

problematiky řízení znalostí – knowledge management. Řízení znalostí klade důraz na 

shromažďování, uchovávání, předávání znalostí mezi pracovníky, je založeno na sdílení.  

V oblasti řízení lidí se začal výrazně uplatňovat kompetenční přístup – řízení podle 

kompetencí, zejména při výběru pracovníků, při jejich vzdělávání a rozvoji, v hodnocení 

pracovníků a v řízení jejich kariéry. (Kocianová, 2012) 

Při vedení lidí se dostává do popředí zájmu motivace a rozvoj spolupracovníků 

k systematickému a včasnému učení se. Důraz je kladen na nutnost profesního a 

kvalifikačního profilu zaměstnanců, stálé zdokonalování, cestou „učící se organizace“.  

„Vedení jako součást manažerské činnosti zahrnuje vedení sebe sama, vedení lidí, 

týmů organizace. Každý, kdo vede, má určitý styl, který odpovídá jeho vnímání a zpracování 

světa a vlastnímu kontextu, ve kterém působí. K tomu je nezbytné porozumění věcem, 

souvislostem a vztahům v čase a prostoru. Porozumění tomu, „proč to tak je“, je to, co vytváří 

jeden ze základních předpokladů udržitelného transformačního leadershipu.   

Vedení lidí, které vychází z transformačního, systémového a na člověka orientovaného 

leadershipu, vyžaduje psychické zdraví, osobní energii, nadšení, vůli a určitou míru osobní 

integrity. Vedení lidí vyžaduje schopnosti sociální a emoční inteligence manažerů, 

komunikaci s podřízenými, neformální autoritu u podřízených a jejich důvěru, kterou 

                                                             36 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 60 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5.     
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zajišťuje transparentnost managementu. Holistický management posiluje kulturu organizace a 

pozitivně ovlivňuje spokojenost pracovníků.“37 

„Vedoucí pracovníci v rostoucí míře uplatňují tvůrčí poslání práce a mají úlohu 

vůdčích osobností („lídrů“).“38 

 

3.3     VEDENÍ LIDÍ V SOUČASNOSTI 
 

           V posledním desetiletí je možné se setkat v organizacích, firmách s mnoha koncepcemi 

managementu současně s koncepcemi vedení lidí - koncepce leadership, faktory úspěchu 

organizací, řízení změn, organizační kultura, učící se organizace, řízení podle kompetencí, 

řízení znalostí, sociální odpovědnost organizací, ale také holistický management, work-life 

balance, diverzity management. (Kocianová, 2012) 

Holistický management je vnímán jako management, který se zaměřuje na všechny 

stránky člověka, vychází z celostního přístupu, je zaměřen nejen na současnost, ale také do 

budoucnosti. Do rozhodování implementuje ekonomická, sociální i environmentální hlediska. 

Do systémového řízení propojuje vnitřní i vnější faktory, propojuje racionální řízení a 

vedení lidí (leadership) v jeden celek.  

Zvládnutí holistického managementu by mělo být nezbytným předpokladem pro 

úspěch, flexibilitu a konkurenceschopnost současných firem.  

„Jednou z mnoha koncepcí leadershipu je tzv. udržitelný leadership (Sustainable 

Leadership) amerických akademiků Andyho Hargreavese a Deana Finka. 

„Udržitelný leadership je důležitý, šíří se a přetrvává. Je sdílenou odpovědností, 

která se, místo tupého vyčerpávání lidských a finančních zdrojů, o tyto zdroje stará a 

vyhýbá se při tom negativním dopadům na vzdělávací a komunitní prostředí. Udržitelný 

leadership má zaujaté aktivisty, kteří jej ovlivňují a utvářejí vzdělávací prostředí 

organizační rozmanitosti, která skrz naskrz šíří dobré myšlenky a úspěšné praktiky v 

komunitách sdíleného učení a rozvoje.“   (Andy Hargreaves a Dean Fink) 

                                                             37 KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení : východiska a vývoj. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : 
Grada, 2012, 105 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3269-5. 
 38 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha  : 
Management Press, 2001, 252 s. ISBN 80-726-1041-4.    
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Hargreaves a  Fink ve své koncepci určili základní principy, kterými je nutné se řídit 

při uskutečňování udržitelného leadershipu. Shrnuli je do sedmi bodů: 

„Sedm principů udržitelného leadershipu: 

 

1) Hloubka – je třeba: 

 

• učit se znalostem 

• učit se dovednostem 

• učit se jak být 

• učit se jak spolu žít 

• učit se jak žít udržitelně 

 

2) Výdrž – dobrý plán pro nástupnictví: 

 

• plán je připraven daleko před tím, než je očekávaný odchod lídra 

• plán dává ostatním lidem čas, aby se na změnu připravili 

• plán se odráží ve všech rozvojových plánech organizace 

• plán a jeho realizace je odpovědností mnohých, nikoliv však záležitostí jenom lídra 

samotného (který má tendenci svého nástupce klonovat podle sebe) 

• plán je založen na jasné diagnóze stavu organizace a toho, v čem by se potřebovala 

zlepšit 

• plán je propojen na přesně definované leadership standardy a kompetence, které jsou 

pro další zlepšení zapotřebí 

 

3) Šířka -  jde o rozvíjení a udržování leadershipu v ostatních, jde také o 

jeho vzájemné sdílení: 

• vlastní leadership praxe zahrnuje mnoho jednotlivců nejen v rámci formální autority, 

ale i zcela mimo ni 

• následovníci nejsou pouhým objektem leadershipu, ale jeho aktivní součástí 

• záleží ani ne tak na genialitě jednotlivce, jako na interakci mezi lidmi 
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4) Spravedlnost - udržitelný leadership neškodí a aktivně (!) zlepšuje 

prostředí hledáním nových cest, jak sdílet znalosti, zdroje: 

• nekraď kapacitu jiných 

• užívej vícečetné indikátory odpovědnosti 

• zdůrazňuj společnou odpovědnost 

• koučuj ty méně úspěšné 

• přinášej přínos komunitě, ve které se nacházíš 

• spoj se s odlišnými lidmi v odlišných prostředích 

• spolupracuj s konkurencí 

 

5) Diverzita - udržitelný leadership rozvíjí a šíří celkovou diverzitu:  

Vyhýbá se jednotné standardizaci politik, obsahu a způsobu výuky, hodnocení, rozvoje, atd. 

Podněcuje učení se z odlišností. Vytváří kohezi mezi bohatě různorodými komponentami 

leadershipu. 

6) Moudré hospodaření se zdroji - udržitelný leadership nevyčerpává 

 materiální, lidské, finanční i jiné zdroje, ale chrání je, udržuje a rozvíjí. 

 

7) Ochrana a zachování - udržitelný leadership respektuje minulost, staví 

na ní a usiluje vytvořit lepší budoucnost: 

• Uznejme svoji minulost. 

• Zachovejme z minulosti to nejlepší, a z toho zbytku se poučme. 

• Neuspořádanost a odlišnosti mají svoji hodnotu. 

• Minulost není vždy čistou. Neromantizujme. 

• Minulost nebyla procházkou růžovým sadem a návrat do ní není nic, oč bychom měli 

stát. 

• Svoji minulost vnímáme odlišně. To znamená, že bychom jí měli společně 

interpretovat“ .39  

 

                                                             
39 HÁJEK. Vedeme.cz : Udržitelný leadership [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 

http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/inspirace/491-udrzitelny-leadership.html 
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Shrnutí  

Ačkoli se oba autoři zabývají zejména leadershipem hlavně ve vysokém školství, lze 

říci, že jejich koncept udržitelného leadershipu, tento školský rámec výrazně přesahuje. 

Jejich sedm principů leadershipu by bylo určitě možné, dokonce si troufám představit, 

že i vhodné, uplatnit při práci všech vedoucích pracovníků, a to nejen ve školství. 

Autoři nahlížejí na leadership ze všech úhlů pohledu, komplexně, jasně, srozumitelně. 

Využití jejich přístupu k vedení lidí bych považovala za veliký přínos nejen pro organizace, 

firmy, školy, ale i pro celou společnost.  

V současné době probíhá v České republice projekt „aktualizace a konkretizace“ 

směrů a cílů vzdělávací politiky (obsažených v Bílé knize z roku 2001) nazvaný „Hlavní 

směry strategie vzdělávací politiky  České republiky do roku 2020“. V připravovaném 

projektu je obsažena vize 2020: vzdělání je hodnotou samo o sobě, vzdělávání se nachází 

v popředí veřejného i soukromého zájmu, kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, 

funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, žáci a studenti vědí, co se od nich 

na každé úrovni vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat  od něj, žáci se rádi učí a jsou 

motivováni pro celoživotní vzdělávání, učitelé provázejí žáky a studenty vzdělávacím 

procesem, pomáhají jim dosahovat maxima jejich možností a spolu s nimi se rozvíjejí.40  

Lze si jen přát, aby se tvůrcům nového pojetí školské politiky podařilo naplnit 

zamýšlený záměr stejně dobře, jako výše zmíněným autorům se podařilo vystihnout koncepci 

udržitelného leadershipu. 

I pro současnost platí teze „o klíčové a nezaměnitelné úloze lidí. Doznává však 

proměny v náročnosti s ohledem na podmínky „společnosti založené na znalostech“.41 

Uplatňování tvůrčího vedení lidí, rozvoj kvalifikační i osobnostní úrovně lídrů, umět 

pozitivně motivovat své spolupracovníky k uplatnění jejich znalostí, schopností a dovedností, 

realizace změn – to vše je předpokladem pro úspěšné vedení lidí v 21. století. 

                                                              40 MŠMT: Strategie vzdělávání 2020. Http://www.vzdelavani2020.cz/: Strategie vzdělávání 2020 
[online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz / 
 41 VODÁČEK, Leo. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 
Management Press, 2005, 282 s. ISBN 80-7261-041-4.    
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3.3.1    JAROMÍR VEBER, PROFIL MANAŽERA/LÍDRA 
 

Český autor, odborník na management kvality a enviromentu. Zabýval se náplní 

manažerské práce a její podstatné rysy shrnul do několika bodů – profilu manažera.      

 „Klasické funkce, jako jsou rozhodování, plánování, kontrolování, organizování, tvoří 

i nadále náplň činnosti manažera, i když všude tam, kde je to možné, by měl omezovat řídící 

styl typu příkaz – kontrola, preferovat řízení ovlivňováním, přesvědčovat podřízené apod. 

Ani v éře moderní komunikační techniky neztrácí nic na významu práce s lidmi – 

komunikování, motivování, řízení kariéry atd. Manažer stále více bude naplňovat roli vůdce 

(lídra), při uplatňování moci se musí opírat o odborný vliv, charisma, umění přesvědčovat, 

zmocňovat, zaujmout atd.“ 42 

Podle Vebera je manažer odpovědný za chod firmy, musí umět koncepčně myslet, být 

vizionářem, pracovat efektivně, musí neustále doplňovat a rozvíjet své znalosti. (Veber, 2009) 

V souvislosti s profilem manažera používá pojem leadership, který překládá jako 

vůdcovství, schopnost (umění) vést lidi. (Veber, 2009) 

Za typické rysy soudobé vůdčí manažerské osobnosti  považuje:  

• Proaktivní jednání (schopnost mít vizi, kam by měla směřovat jimi 

řízená firma, v čem mohou být nové příležitosti, jak je využít, připravovat nové 

projekty). 

•  Zvyšování přidané hodnoty (co nejlepší zhodnocení disponibilních 

zdrojů, efektivní chování od všech zaměstnanců).  

• Řízení aktivit a výkonnosti druhých (jak lídr dovede iniciovat, 

aktivovat, koordinovat pracovníky k dosahování cílů. (Veber, 2009)  

Podle Vebera je vedení lidí  prvkem sociálních vztahů skupin v pracovním procesu. 

Má být všemi sdíleno, manažer potřebuje ty, kteří ho budou následovat (followers) a skupiny 

potřebují své vedoucí (leaders). 

                                                             
42 VEBER, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, 36 s. ISBN 978-80-7261-200-0.    
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Klíčovými aspekty vedení lidí jsou hodnoty, povaha úkolů, charakter vedeného týmu 

(skupiny) a organizační klima. 

„Vést znamená dělat správné věci, zatímco řídit znamená jen dělat věci správně.  

Dnešní organizace jsou spíše řízeny manažery než vůdci. Zajímají se o to, jak 

dosáhnout lepší výkonnosti a jak efektivněji řídit své systémy a struktury než v tvorbě 

strhující a všeobsažné vize.“43 

• Pozitivní vztah ke znalostem, změnám, riziku (znalosti jsou 

v současné době významným aktivem každé organizace, musí se nejen získávat, ale 

musí se s nimi umět i pracovat – realizovat změny). (Veber, 2009) 

„Manažer zůstane osobou odpovědnou za úspěšný chod útvaru, týmu nebo i celé 

organizace, kterou řídí. Ve své činnosti musí být zaměřen do budoucnosti, musí být 

vizionářem, musí umět koncepčně myslet, ovládat techniky strategického řízení, zároveň být 

otevřený vůči změnám a všemu novému. 

 Vůdcovství by mělo vyplývat ze síly osobnosti manažera – z přirozené autority, popř. 

z charismatu manažera, nikoliv však z autoritářství, agresivity či dokonce brutality.  

Od manažerů, zvláště na vyšších úrovních řízení se očekává, že budou vůdčími 

osobnostmi s takovými vlastnostmi, jako jsou sebejistota, přesvědčivost, důvěryhodnost, 

přitažlivost, iniciativní, proaktivní jednání…Jako příklad pozitivních osobních vlastností 

manažera lze uvést bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, důslednost, 

zdvořilost, ohleduplnost, přesnost apod. Jako příklad vlastností reprezentujících pracovní 

aktivitu manažera lze uvést rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, vytrvalost, 

samostatnost, odpovědnost apod.“44 

Komunikování se spolupracovníky patří k typickým aktivitám každého manažera – 

jasnost, rozhodnost, srozumitelnost, konkrétnost. 

                                                              43 VEBER, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 
aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, 60 s. ISBN 978-80-7261-200-0. 
 44 VEBER, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, 36-39 s. ISBN 978-80-7261-200-0.  
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Vedení lidí – definice podle Vebera  

„Pojem vedení lidí není v manažerské literatuře interpretován jednotně. Na jedné 

straně je vedení chápáno jako dílčí manažerská funkce – „vedení představuje jednu 

z důležitých funkcí manažera, která spočívá v přesvědčování, aktivizaci a podněcování 

výkonných pracovníků vedoucím pracovníkem tak, aby byly splněny stanovené/plánované 

záměry, cíle, úkoly“, takže je můžeme v podstatě považovat za další přístup ovlivňování, 

usměrňování pracovníků. Na druhé straně se lze setkat s přístupy, které vedení lidí odlišují od 

klasických řídících praktik, zdůrazňují jednak aspekt dlouhodobé vize, jednak aktivizaci 

všech pracovníků k jejímu dosažení. V tomto duchu pojímá vedení John Kotter: „Vedení 

definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje lidi ve jménu budoucí vize a inspiruje je 

k jejímu dosažení navzdory všem překážkám.“  

„Smyslem vedení lidí je proto podněcovat aktivity a tvořivého a podnikatelského 

ducha, tzn. vyvolat u pracovníků zaujetí pro činnost, která směřuje dál, než jen disciplinované 

plnění stanovených úkolů. Dosažení těchto záměrů předpokládá změnu, jak na straně řídících 

pracovníků, tak i změnu na straně řízených, zvláště pak změny postojů pracovníků k práci.“ 45  

Náplň funkce vedení 

 Mezi nejvýznamnější činnosti vedoucího pracovníka podle Vebera patří: 

• aktivizování, iniciování, motivování angažovanosti výkonných 

pracovníků za účelem zvýšení hospodárnosti (zlepšení kvality, pracovních podmínek, 

životního prostředí atd.) 

• péče o rozvoj pracovníků ( udržování a zvyšování kvalifikace, 

udržování dobrých mezilidských vztahů na pracovišti apod.). (Veber, 2009) 

„Při vedení se prosazuje nejen vedení prostřednictvím příkazů a kontroly, ale posiluje 

se vedení prostřednictvím sdílené vize, na významu nabývají i další pojmy a přístupy jako 

jsou koučování, zmocňování, týmová práce, přesun rozhodování na nižší, často až výkonné 

stupně.“  

                                                             45 VEBER, Jaromír. Management : Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, 124-127 s. ISBN 978-80-7261-200-0.  
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„Dobrá práce s vizí je jedním z nejdůležitějších znaků úspěšného přechodu od 

manažerských k vůdcovským přístupům: 

Tradiční manažerské praktiky   Řízení sdílenou vizí 

plánování, rozpočty     formulování vizí  

kontrola      podněcování 

disciplína      proaktivní chování 

reaktivní chování     nespokojenost s dosaženým“46   

   

 

Řízení lidí 

„Ačkoliv cíle manažerského usilování mohou být různé, lidé jsou klíčem k tomu, jak 

jich dosáhnout. Základní podmínkou pro úspěch fungování každé organizace je snaha 

efektivně využít vlastního lidského potenciálu. Schopnosti lidí se spojují s finančními a 

hmotnými zdroji, aby rozvíjely to, co bývá označeno jako základní kompetence (způsobilost) 

či schopnost organizace. 

Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů 

jejich úspěšnosti je schopnost získat lidské zdroje a využívat jich takovým způsobem, který 

zabezpečí plnění cílů organizace. Z tohoto hlediska nemůže být problematika lidských zdrojů 

chápána jako ohraničená funkční oblast spadající do pravomoci personálních útvarů, ale je 

třeba na ni pohlížet jako na nedílnou součást řídících aktivit na všech úrovních řízení.“47 

 Řízení lidských zdrojů je záležitostí každého vedoucího pracovníka. (Veber, 2009) 

                                                              46  VEBER, J. Management : Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2009, 127 s. ISBN 978-80-7261-200-0.   47 VEBER, J. Management : Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. 

vyd. Praha : Management Press, 2009, 156 s. ISBN 978-80-7261-200-0.   
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 3.3.2  JIŘÍ PLAMÍNEK,  VYUŽITÍ TEORIE VITALITY PŘI VEDENÍ LIDÍ 
 

„Největším objevem teorie managementu ve dvacátém století je svobodně myslící 

člověk jako klíčový zdroj úspěchu v podnikání. Lidé si svou svobodu nikdy trvale 

nevybojovali kvůli nemravnosti nesvobody, ale vždy vyvzdorovali díky tomu, že 

svobodný člověk je produktivnější než otrok, nevolník nebo zajatec totality.“                                    

                                                                                                                 Jiří Plamínek 

Mezi významné české autory, odborníky současného managementu bezesporu patří 

Jiří Plamínek. Zabývá se praktickým managementem, vedením firem, týmů, vedením lidí, 

řešením konfliktů a přípravou manažerů a firemních specialistů. V průběhu devadesátých let 

minulého století postupně objevoval a vytvořil teorii vitality.  

Předpokladem úspěšného vedení lidí, podle Plamínka, je zvládnutí konceptu teorie 

vitality. 

Teorie vitality je teoretickým konceptem, vychází z podobnosti různých typů 

systémů, obsahujících živé složky - systémů ekonomických, ekologických i sociálních.  

„Pokud systémy dosahují toho, čeho chtějí dosáhnout a ještě toho nedosahují na úkor 

úspěchů budoucích, pak lze mluvit o dlouhodobě udržitelné úspěšnosti a o vitálních 

systémech, například o vitálních firmách. 

Dosažení vitality je podmíněno zvládnutím čtyř klíčových disciplín - užitečnosti, 

efektivity, stability a dynamiky – pyramida vitality (viz obr. č. 2). 

Zvládnutí užitečnosti vyžaduje odpovědi na trojici otázek: komu, proč a čím bude 

firma užitečná. Znamená to vydefinovat postupně subjekty, jejich potřeby a produkty, které 

mají tyto potřeby uspokojovat. Subjekt = pracovník, který potřebuje uživit rodinu. Produkt = 

vyplácená mzda. 

Zvládání efektivity znamená zabývat se v podobné posloupnosti otázkami procesů, 

zdrojů a struktur. „Jak budeme produkty vytvářet, co k tomu budeme potřebovat a jak procesy 

a zdroje uspořádáme.“ 

Vyřešením užitečnosti a efektivity se dostane firma do rovnováhy. Lze se zaměřit na 

stabilitu, tedy schopnost nacházet rovnováhu i ve změněných podmínkách. Stabilita má dva 

klíčové předpoklady. 
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Prvním z nich je působení zpětných vazeb, tedy skutečnost, že systém definuje své 

cíle, určuje cesty k jejich dosažení, monitoruje výsledky a koriguje cesty a cíle podle výsledků 

monitoringu. 

Druhým předpokladem stability je dosažení stavu, kdy lidé, kteří pracují pro firmu, 

akceptují její cíle, cesty k dosažení těchto cílů a svou roli v těchto procesech. Na této úrovni 

motivace již mohou lidé pracovat samostatně, bez stálé kontroly. 

Čtvrtou vitální disciplínou je dynamika. Stabilita umožnila úspěšně reagovat na 

změny a bránit se případnému ohrožení, dynamika předpokládá, že změny budou firmou 

předvídány a případně i vyvolávány, a to uvnitř firmy i v jejím okolí, například na trzích. 

Dynamiku zajistí opět splnění dvou podmínek. První z nich je právě prognózování a 

ovlivňování vývoje, druhou aktivita lidí. 

Čtyři vitální disciplíny tvoří přirozenou posloupnost. Je jen logické, když se zabýváme 

užitečností dříve než efektivitou - nemá smysl efektivně vytvářet něco neužitečného. Podobně 

nemá smysl například způsobovat změny (dynamika), když na ně neumíme reagovat 

(stabilita).“48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  č. 2: Pyramida vitality                                                              48  PLAMÍNEK, Jiří. Teorie vitality. In: [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: 

http://www.jiriplaminek.cz/index.php/teorie-vitality  
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Podle  Plamínka platí, že pro efektivní vedení lidí je důležité zvládnout oba horní 

stupně pyramidy firemní vitality, to znamená stabilitu a dynamiku. Pro získání podpory lidí je 

předpokladem znalost jejich postojů a schopností. Pokud chce vedení získat lidi na „svou 

stranu“, aby se firma mohla dál vyvíjet, musí splnit šest důležitých fází, které jsou základem 

pro pyramidu firemní kultury: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. č. 3:  Pyramida firemní kultury 
 

1) Definice.  Definování systému firemních myšlenek, který pomáhá při vedení 

jednotlivých lidí (strategie, vize, poslání, hodnoty, podnikatelská hypotéza, znalost 

požadavků, zdrojů, procesů).  Definování konkrétních úloh, které jsou určeny pro konkrétní 

lidi a které tvoří podstatu definičního patra. 

2) Orientace. Po seznámení zaměstnanců s relevantními firemními myšlenkami a  

s jejich konkrétními úlohami, je důležité podat zaměstnancům další informace a těmi jsou: 

kontext úkolu (Proč?), zadání úkolu (Co, kdy, jak?), hodnocení výsledků (Jakým způsobem?). 
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3) Motivace.  Pro pochopení  firemních myšlenek a pro pochopení úloh pracovníků, 

pro akceptaci a přiměřené nadšení lidí, potřebují manažeři určit, ve kterém patře maslowské 

pyramidy se jejich lidé nacházejí (typ osobnosti, vliv prostředí). 

4) Habilitace. Vedoucí pracovník musí určit skutečné a potřebné schopnosti a 

možnosti zaměstnanců, požadovaných pro potřebu firmy. K nalezení souladu mezi 

požadovanými a skutečnými individuálními schopnostmi lidí, napomáhají různé formy 

vzdělávání (trénink, školení, koučování, poradenství). 

5) Synergetizace. Pro vznik synergie je nutné pečovat o vztahové dovednosti 

jednotlivců a podporovat dobré mezilidské vztahy. 

6) Integrace. Nežádoucímu chování jednotlivců ve firmě se nelze někdy vyhnout. Na 

integraci konfliktních lidí do skupin a týmů má velký vliv zralost jednotlivých lidí a jejich 

individuální rozvojové předpoklady.  

Chování lidí nelze plně předvídat, ale lidé jsou  nejcennější hodnotou, kterou úspěšná 

firma disponuje. Cestu k loajálním a schopným lidem nabízí výše uvedená pyramida firemní 

kultury od Jiřího Plamínka ( Plamínek, 2008).                                               

Plamínek vymezuje kompetence lídrů a manažerů, které srovnává v „kompetenční 

matici“, ta by měla vznikat přímo ve firmách jako jejich „know-how“; „lidské zdroje jsou 

spolu s firemními myšlenkami nejcennějšími částmi firemního pokladu, díky kterému může 

firma získat náskok před konkurencí.“49 

Vedení lidí ponechává v kompetenci lídra, zařazuje sem např. poznávání osobnosti, 

zadávání úkolů, hodnocení lidí, motivaci lidí; ovlivňování vztahů, sem řadí stimulaci 

spolupráce, řešení sporů mezi lidmi, zvládání problémových lidí.  

Do kompetencí manažera řadí např. řízení požadavků, procesů, projektů, řešení 

problémů, definici zdrojů, produktů a mnoho dalších. 

 Podle Plamínka efektivní vedení firem ovlivňují také vhodné podmínky vnějšího 

prostředí (trhů, společností) – průhlednost, pořádek, bezkorupční příležitosti. „Vitální firmy 

                                                             49 PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha : Grada, 2008, 170 s. ISBN 978-80-247-2448-5.   
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vlastně potřebují změnit kulturu společnosti: od moci k věci, od společnosti vedené a řízené 

lidmi na společnost vedenou myšlenkami a řízenou cíli.“50 

Užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika by měly být uskutečňovány v každé 

rozvíjející se firmě. 

 

„Podnik Česká republika (a ovšem také Evropská unie) by sám potřeboval vitalizaci 

– definovat vizi a strategii, formulovat opravdu měřitelné a opravdu kontrolovatelné cíle, 

zjednodušit procesy a nároky na zdroje, zjednodušit struktury a zvýšit orientaci a motivaci 

lidí, objevit kouzlo zpětných a dopředních vazeb, a nakonec si díky tomu všemu i vytvořit 

předpoklady, aby povídání o vzdělané společnosti (habilitace) s dobrými mezilidskými 

vztahy (synergetizace) a dostatečnou mírou bezpečí i solidarity (integrace) opustilo svět 

platonického snění.“51 

 

Shrnutí 

S nástupem informační společnosti v moderním managementu (nová informační 

technika, nové technologie) nelze opomíjet „lidský faktor“. Úspěch firmy záleží na lidech, na 

jejich přístupu myšlení. Podmínkou jsou kvalifikace a profesionalita nejen tvůrčích manažerů 

(lídrů), ale hlavně jejich kvalitních, spolehlivých a loajálních spolupracovníků.  

Do popředí se dostává vzdělávání pracovníků na všech úrovních, v managementu je za 

primární považováno „lídrovské vedení lidí s jejich intelektuálním kapitálem a kulturou, jež 

dominují úvahám o možnostech a výzvách rozvíjejících se globální společnosti založené na 

znalostech.“ (Vodáček, Vodáčková, 2005) 

                                                             50 PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha : Grada, 2008, 191 s. ISBN 978-80-247-2448-5.   
51 PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha : Grada, 2008, 192 s. ISBN 978-80-247-2448-5.   
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Leadership je v současné době vnímán jako zásadní podmínka úspěchu organizace. Je 

součástí managementu, stále se rozvíjí… „jádrem rozvoje lídrů stále zůstává rozvoj 

kompetencí, které odpovídají konkrétní organizaci a konkrétní pracovní pozici.“52 

Veber a Plamínek se v oblasti vedení lidí shodují v náplni funkce vedení a úloze 

manažera, lídra. Řízení lidí Veber chápe podobně jako Armstrong. Pohlíží na problematiku 

řízení lidí jako na nedílnou součást řídících aktivit na všech úrovních řízení. 

Plamínek rozlišuje roli lídra a manažera, vyčleňuje náplň jejich práce, soustřeďuje se 

na efektivitu lidí a firem.  

Oba autoři se shodují v obsahové náplni vedení lidí, kladou velký důraz na vůdčí 

osobnost (profil) při vedení lidí. Vůdčí osobnost by měla disponovat určitými vlastnostmi, 

schopnostmi, dovednostmi. Mezi ně určitě patří odborný vliv, charisma, umění přesvědčovat, 

zmocňovat, zaujmout, odpovědnost za chod firmy. Vůdčí osobnost musí umět koncepčně 

myslet, být vizionářem, pracovat efektivně, musí neustále doplňovat a rozvíjet své znalosti. 

schopnost mít vizi, kam by měla směřovat jimi řízená firma, v čem mohou být nové 

příležitosti, jak je využít, připravovat nové projekty, co nejlepší zhodnocení disponibilních 

zdrojů, (efektivní chování od všech zaměstnanců). Velmi důležité je, jak lídr dovede iniciovat, 

aktivovat, koordinovat pracovníky k dosahování cílů, využít synergii.  

Znalosti jsou v současné době významným aktivem každé organizace, musí se nejen 

získávat, ale musí se s nimi umět i pracovat – realizovat změny. 

Vůdčí osobnost by měla mít přirozenou autoritu, popř.  charisma, díky nimž se jí 

dostává uznání od partnerů i vedených pracovníků. Záleží však také na odbornosti (odborné 

znalosti, vzdělání, zkušenosti) a na chování (jednání, vystupování). 

Oba autoři také přikládají velký význam při vedení lidí na zvládnutí sebeřízení 

(selfmanagment)  a řízení času (timemanagement). Zde se shodují na tom, že je důležité, aby 

vůdčí osobnost zvládla sebepoznání, seberozvoj a sebehodnocení, podle terminologie Vebera.  

Plamínek používá navíc termíny sebezvládání – sebepoznání a sebepřijetí, zvládání stresu.   

 

                                                             52 HÁJEK, Martin. Vedeme.cz: Minulost, současnost a budoucnost leadershipu [online]. [cit. 2013-05-
21]. Dostupné z: http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/inspirace/53-minulost-soucasnost-budoucnost-
leadershipu.html  
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4 NOVÉ POJETÍ VEDENÍ LIDÍ, POHLED DO BUDOUCNA 
 

Pohled některých celosvětově uznávaných odborníků na současnou problematiku 

vedení lidí: 

4.1  MICHAEL HAMMER 
 

“Tradiční koncepce řízení se blíží ke konci své cesty.” (Michael Hammer) 

„Tradičním modelem, jehož organizace v posledních dvou stech letech užívaly, je 

model ” příkazů a kontroly”, který se podobá modelu, jenž původně vznikl v římských 

legiích. 

Základním principem tohoto modelu je, že jednotlivci by se měli řídit příkazy a že 

příkazy přicházejí shora. Veškerá inteligence a veškerá moudrost se soustředí na vrcholu 

organizace. Zásadní strategická rozhodnutí přijímá malá hrstka lidí. A ostatními členy 

organizace jsou buď “kopiníci”, kteří obstarávají práci jako takovou, nebo střední manažeři, 

kteří předávají příkazy shora dolů a informace zdola nahoru.  

Tento přístup už v současném rychle se měnícím prostředí nestačí, nastupuje změna - 

koncepce týmu. Model, v němž úlohou manažera je poskytovat rady, pomáhat a povzbuzovat. 

Umožňovat členům v týmu, aby svou práci zvládli.“53 

Podle Hammera dojde v organizacích ke změně jejich struktury.  Model osobního 

rozvoje vidí v rozvíjení individuálních schopností pracovníků, domnívá se, že řízení se stane 

zcela samostatnou profesí. Předpokládá, že v budoucích organizacích budou lidi trojího 

druhu. Drtivou většinu budou tvořit výkonní pracovníci přidávající hodnotu, tedy ti, kteří 

vykonávají práci jako takovou - ať to bude práce rutinní nebo tvořivá. Předpokládá, že tam 

bude úzký kádr koučů, kteří budou jejich práci umožňovat a usnadňovat. A bude tam malá 

hrstka vedoucích osobností, které budou organizaci řídit. (Gibson. 2007) 

 

                                                             53 GIBSON, R. Nový obraz budoucnosti : Rethinking the Future. 3. doplněné vydání.Praha : 
Management Press, 2007, Hammer, M. Za hranicemi řízení. 104 s. sv. 19. ISBN 978-80-7261-259-1.  
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4.2  WARREN BENNIS 
 

Významným představitelem současné vedoucí práce a vůdčích schopností je Warren 

Bennis 

    „Nejnáročnějším úkolem vůdčích osobností v jednadvacátém století bude 

uvolňování intelektuální kapacity jejich organizací.“ 

„Vůdčí osobnosti dvacátého století žily v mnohem lineárnějším světě, v němž měly 

organizace hierarchickou a byrokratickou podobu. Podobalo se to v určitém smyslu 

prvotnímu početí výpočetní techniky, podle kterého prostě do systému vložíte příslušné 

informace, a systém pak vychrlí řešení. Starý způsob myšlení lze shrnout třemi slovy: 

kontrola, řád a předpověditelnost. A to bylo v pořádku ve stabilním prostředí, v němž jste do 

značné míry mohly kontrolovat, nařizovat a předpovídat.  

 V jednadvacátém století tomu tak nebude. Stále rychlejší změny ve společnosti, 

v organizacích budou vyžadovat na organizacích, aby opustili vyjeté koleje. Stanou se z nich 

nejednoznačná a chaotická střediska pracovní aktivity.  

Zcela se také bude muset změnit úloha manažerů, aby zmíněnou tvořivou spolupráci 

v rámci organizace posilovali a přeměňovali tak svůj záměr v realitu.“54 

Podle Bennise vůdčí osobnosti jedenadvacátého století budou muset dbát i na to, aby 

prováděly nepřetržitou obnovu svých organizací, budou se muset naučit vytvářet prostředí, 

které bude změny upřímně vítat a bude je považovat za příležitost, a ne za hrozbu. Bennis se 

domnívá, že je to jediná možnost, jak řídit organizaci v turbulentním světě. 

Efektivní vůdčí osobnost musí mít jasně definovaný smysl vlastního počínání, musí 

mít smysluplnou, sdílenou vizi. V tom vidí základní rozdíl mezi vedením a řízením – že vést 

znamená dělat správné věci, zatímco řídit znamená jen dělat věci správně.  (Gibson, 2007) 

Vůdčí osobnosti  budou muset zvládat progresívní technologie, budou muset být 

v ještě bezprostřednějším styku s lidmi než kdykoli dříve, budou potřebovat větší 

interpersonální dovednosti, musí mít obecný sklon k reflexi a k aktivnímu jednání, musí umět                                                              54 GIBSON, R. Nový obraz budoucnosti : Rethinking the Future. 3. doplněné vydání. Praha : 
Management Press, 2007, Bennis,W. Jak se stát vůdcem vůdců, 152 s. sv.19. ISBN 978-80-7261-259-1.  
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získat určitou zpětnou vazbu, aby viděli, jaké mají výsledky a aby se z nich mohli poučit. 

(Gibson, 2007) 

Bennis je přesvědčen, že vůdčí osobnost (nového typu) dnešní federální organizace 

musí být vůdcem vůdců, musí mít víru ve schopnosti lidí lokálně řešit vlastní problémy. 

Vůdce vůdců odpovídá za stanovení toho, „proč“ a „co“ mají lidé dělat – jinými slovy za 

formulaci zastřešující vize a sjednocujícího smyslu – ostatní vůdci však odpovídají za to, 

„jak“ to budou dělat. (Gibson, 2007) 

 

4.3  STEPHEN R. COVEY 
 

Mezi další významné představitele současného managementu bezesporu patřil Stephen 

R. Covey, (1932-2012). Byl mezinárodně uznávaný odborník na vedení lidí, učitel, konzultant 

a autor motivační literatury, „učit druhé, jak žít život podle zásad a jak podle zásad vést, se 

stalo jeho celoživotní prací.“55 

Chcete-li malé změny, změňte své chování, chcete-li zásadní změny, změňte svá 

paradigmata. 

„Vedení založené na principech představuje nové paradigma, spočívající v tom, že 

centrem svého života a vedení organizací učiníme principy „skutečného severu“. 

Ani my, ani společnost principy nevytváříme či nezavádíme: jsou to zákony vesmíru, 

které zasahují do mezilidských vztahů a lidské organizace. Jsou součástí podmínek lidského 

života, vědomí a svědomí. V míře, v níž si lidé uvědomují takové základní principy, jako jsou 

poctivost, spravedlnost, soudnost, čestnost, upřímnost, důvěra, a žijí v souladu s nimi, jsou 

buďto na cestě k přežití a stabilitě, nebo naopak k rozpadu a destrukci.“56  

Vytvořil nové paradigma managementu, přenesl se přes minulost, kdy lídři využívali 

při řízení lidí rozmanité modely a „mapy“ – od primitivního paradigmatu „cukr a bič“, (vyšší                                                              55 Franklin Covey: Stephen R. Covey. [online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: 

http://www.franklincovey.cz/stephen-r-covey 

56 COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech. Praha : Management Press, 2009, 17 s. ISBN 

978-80-7261-202-4.   
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produktivita se dosahovala pomocí odměn a trestů) až po sofistikovanější modely lidských 

vztahů a lidských zdrojů, využívající různé strategie ovlivňování a participace.  

Covey zaměřil pozornost ne „na jinou mapu, ale na nový kompas, na „Vedení 

založené na principech“.  

„Lídři mohou při aplikaci tohoto paradigmatu očekávat, že se jim podaří – komunikací 

vize, objasněním záměrů, dosažením shody chování s posláním, sladěním procedur s principy, 

rolemi a cíli – transformovat své organizace a lidi. Lidé v takovém případě mohou – díky 

svému odhodlání a odevzdání se poslání organizace – získat větší pocit osobního přispění.“ 57 

Lidé by se měli řídit prověřenými principy, to Covey považuje za osvícený přístup 

k managementu a vedení lidí. Jedinci a organizace by se měli nechat vést a řídit souborem 

prověřených principů – přirozených zákonů a vládnoucích sociálních měřítek a zásad, které se 

v průběhu staletí postupně projevily v podobě hodnot, idejí, norem a učení, jež lidi povznesla, 

zušlechtila, inspirovala a posílila jejich pravomoci, v každé významné společnosti, v každé 

odpovědné civilizaci. 

Manažeři se musí zaměřit na konečné výsledky, lídři se musí zaměřit na vize a na 

určování směru. 

4.3.1  VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH   
• vychází z toho, že motivace lidí je největší, když mají pocit osobního přispění 

• lidi jsou považováni za nejcennější aktivum organizace, za správce konkrétních zdrojů 

• uplatňuje se zevnitř ven, a to na osobní, mezilidské, manažerské a organizační úrovni 

• je nutné pracovat na všech čtyřech úrovních, a to na základě určitých principů 

• posilování pravomocí na úrovni řízení -  vysoká důvěra mezi lidmi - pracovníci dohlíží 

sami na sebe a nepotřebují dohled a kontrolu nadřízeného 

• na hodnocení se v rámci uzavřené dohody o výkonu, podílejí i ti, jichž se hodnocení 

týká (posílení pravomocí), protože vědí víc, než je možné zjistit jakýmkoli systémem 

zjišťování a měření 

                                                             57 COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech. Praha : Management Press, 2009, 61 s. ISBN 

978-80-7261-202-4.   
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• sladění na organizační úrovni, lidé jsou odhodlaní a pociťují závazek (posílení 

pravomocí) 

• společná vize - vybudování kultury postavené na základních principech a slaďování 

strategie, stylu, struktury a systémů s vaším posláním (ústavou) a realitou vnějšího 

prostředí (proudy).  (Covey, 2011) 

 

Čtyři úrovně vedení založeného na principech, klíčové principy                                                                                                      

• Osobní úroveň – důvěryhodnost 

• Interpersonální úroveň – důvěra 

• Manažerská úroveň – posilování pravomocí 

• Organizační úroveň – sladění 

 

„Tři nejdůležitější dovednosti jsou komunikace, plánování a organizování, a 

synergické řešení problémů – tyto tři osobní dovednosti umožňují člověku uvést v život 

ostatní čtyři podmínky pro dosažení organizační efektivnosti.“ 58 

 

4.3.2  MANAGEMENT VERSUS VEDENÍ 
 

„Vedení určuje směr – zajišťuje, aby byl žebřík opřen o správnou zeď. Vedení se 

zaobírá vizí (jejím udržením v povědomí), výsledky a efektivností. 

 Management zavádí struktury a systémy, nezbytné k dosažení očekávaných výsledků. 

Zaměřuje se na výkonnost, analýzu nákladů a zisků, logistiku, metody, postupy a politiku. 

Vedení se zaměřuje na vizi a smysl. Management se zaměřuje na finanční výsledky. 

Vedení čerpá sílu z hodnot a správných principů. Management organizuje zdroje k dosažení 

zvolených cílů a finančních výsledků. 

                                                             58 COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech.  Praha : Management Press, 2009, 176 s. ISBN 

978-80-7261-202-4.    
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Management a vedení se vzájemně nevylučují; ve skutečnosti by vedení mohlo být 

považováno za nejvýznamnější složku managementu. Vedení samo o sobě lze rozdělit na dvě 

části: jedna se zabývá vizí a směrem, hodnotami a cíli, druhá se zabývá inspirováním a 

motivováním lidí, prací a společnou vizí, smyslem a cílem.“ 59 

Podle Coveye určuje vedení  směr, vizi, smysl a účel, cíle a principy, zabývá se 

rozvojem lidí, kulturou, mezilidskými vztahy, posilováním pravomocí lidí. Management se 

zabývá kontrolou, logistikou a výkonností. Vedení se zabývá lidskými a dalšími „měkkými“ 

zdroji, management finančními výsledky. Obě oblasti, jak management, tak vedení, jak 

efektivnost, tak výkonnost,  jsou nezbytné. (Covey, 2011) 

Pro nezbytnou transformaci managementu je nutné, aby se manažeři stali lídry. Důraz 

při vedení lidí klade Covey na posilování pravomocí lidí a organizace. Za významné považuje  

umožnit lidem dosahovat smysluplných a plnohodnotných cílů – aby byli efektivnějšími ve 

všem, co dělají. Představuje širší, obsáhlejší myšlenkový koncept, „pomáhá lidem dosahovat 

ctnostných a ušlechtilých cílů (chápaných obecněji, než je zvykem) – lásky, míru, harmonie, 

spolupráce, porozumění, odhodlání a tvořivosti, pomáhá lidem jednat efektivněji 

v interpersonálních a manažerských vztazích.“ (Covey, 2011) 

Covey do vedení založené na principech zahrnul „Sedm návyků“ a další příbuzné 

základní principy.  

1) „Návyk 1: Buďte proaktivní – princip uvědomění si sebe sama, 

osobní vize a odpovědnosti   

 

K proaktivnímu jednání vedení patří  iniciativa,  odezva na vnější podněty, 

založená na osobních principech (ne na náladách a emocích nebo chování druhých 

lidí), uvědomění sebe sama, přijetí odpovědnosti za své jednání, neustálá práce ve 

svém okruhu vlivu. Vedoucí pracovníci se mění a rozvíjejí  dříve než ostatní lidé, na 

něž chtějí získat větší vliv. Jsou tvůrci svého osudu, pomáhají druhým, kteří 

vynakládají podobné úsilí. Proaktivita představuje návyk rozhodnout a jednat 

v souladu s principy a hodnotami. 

                                                             
59 COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech.  Praha : Management Press, 2009, 220 s. ISBN 

978-80-7261-202-4.   
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2)  Návyk 2: začínejte s myšlenkou na konec – princip vedení a poslání 

 

Vedení se zaměřuje více na lidi, více na dlouhodobé hledisko, více na rozvíjení 

vztahů, více na hodnoty a principy, více na poslání, smysl a směr. Klíčovým nástrojem 

realizace tohoto principu a konkrétním procesem k dosažení maximální efektivnosti je 

formulace osobního a organizačního poslání. 

 

3) Návyk 3: to nejdůležitější dávejte na první místo – princip vedení, 

řízení času a stanovení priorit spojených s rolemi a cíli  

Většina lidí a organizací stanovuje priority, řízení času a vytváření časových 

plánů v kontextu. Podle Coveye plánovat priority, které se vztahují ke klíčovým rolím 

a cílům a vyplývají z osobního a organizačního poslání, je mnohem efektivnější. 

Návyk 3 v praxi aplikuje princip realizace akčního plánu za účelem dosažení 

významných cílů. Tak, jak se lidé učí rozlišovat a plánovat své priority v souladu 

s tím, co je nejdůležitější, zvyšuje se jejich efektivita při dosahování osobních i 

obchodních cílů. 

 

4) Návyk 4: myslete způsobem výhra – výhra – princip usilování o 

vzájemný prospěch 

 

Pro dlouhodobou efektivnost je v každém vztahu vzájemnosti  myšlení výhra – 

výhra nezbytné. Vyžaduje mentalitu hojnosti – postoj, který říká: „Všude je dost pro 

každého.“ 

Využití principů typu výhra – výhra při  dohodě o výkonu lze mezi jedinci 

nebo organizacemi. Zainteresované strany by měly s využitím komunikace a důvěry 

uzavírat dohody o výkonu typu výhra – výhra, a tím dosáhnout vyšší efektivnosti. 
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5) Návyk 5: nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni – 

princip empatické komunikace  

 

Nejdříve hluboké pochopení druhého, pak teprve chtít být pochopeni – 

představuje nejspíše vůbec nejúčinnější princip mezilidských interakcí. Základním 

problémem interpersonálních vztahů je nedostatek snahy se vzájemně pochopit, 

podívat se na svět nejenom očima, ale i srdcem a myslí druhých lidí. 

Do empatické komunikace nepatří sdílení jen slov, myšlenek, informací, ale 

také pocitů, emocí, vjemů.  

Efektivní komunikace na všech úrovních vyžaduje maximální jasné a zřetelné 

pochopení a porozumění. 

 

6) Návyk 6: vytvářejte synergii – princip tvůrčí spolupráce 

 

Celek je více než součet jeho jednotlivých částí – v tom spočívá základní 

myšlenka konceptu synergie. Řízení zaměřené na posilování pravomocí a na rozvoj 

podpůrných struktur a systémů (vytvořených a rozvíjených s pomocí vedení 

založeného na principech) umožňuje synergie dosahovat a posilovat ji. 

V prostředí důvěry a otevřené komunikace lidé pracují ve vztazích 

charakterizovaných vzájemností a jsou schopni rozvíjet tvořivost, zdokonalení a 

inovace přesahující jejich individuální potenciál a způsobilost. 

Prostřednictvím tvůrčího synergického vedení může podnik trvale zlepšit 

systémy produkce a služeb. Výsledkem efektivní synergie je odstranění toho, co lidem 

brání dobře dělat svoji práci a vytvoření nejvhodnějších školících programů, což 

umožní maximálně využít schopnosti lidí. 

 

7) Návyk 7: Ostření pily – princip neustálého zdokonalování 

 

Vedení založené na principech se zaměřuje na schopnost jedinců a organizací 

rozvíjet své schopnosti a uspokojovat potřeby ve čtyřech hlavních oblastech: fyzické a 

ekonomické, intelektuální nebo psychologické, sociální nebo emocionální, duchovní 

nebo holistické. 
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Učení se, růst, vytváření a rozvíjení nového potencionálu a expanze 

existujícího potenciálu jsou procesy, jejichž prostřednictvím je možné neustále 

úspěšně aplikovat nezbytné principy a nástroje. Když se Návyk 7 aplikuje na 

organizační úrovni, výsledkem bude to, čemu se říká „učící se organizace“.“ 60   

 

 

Shrnutí 

 

Názory našich i světových odborníků na pohled managementu a vedení lidí 

jsou v mnohém shodné. Leadership je vnímán jako neoddělitelná součást 

managementu, obsahuje postupy manažera ve vedení lidí, které je založeno na 

stanovení vize, na efektivní komunikaci, na formulaci osobního i organizačního 

poslání, na týmové spolupráci. Velký význam je přikládán neustálému zdokonalování 

všech jedinců v organizaci. 

Manažer-lídr jako nejdůležitější článek managementu, zapojuje lidi pomocí 

motivování, delegování pravomocí a zvyšování odpovědnosti pracovníků. Je vnímán 

jako vůdčí osobnost, iniciátor, motivátor, podněcovatel a inspirátor. Má schopnost 

„získávat pro druhé hodnoty, vizi, cíle organizace a pro usměrňování jejich chování ve 

směru strategie organizace.“61 

Covey a Plamínek pracují v oblasti vedení lidí navíc s novým termínem 

synergie – jednotlivci (skupiny) se vzájemně podporují a posilují, výsledkem je tvůrčí 

spolupráce, zdokonalení, inovace.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              60 COVEY, Stephen R. Vedení založené na principech. Praha : Management Press, 2009, 241-246 s. 
ISBN 978-80-7261-202-4. 

 61 Vedení a komunikování [online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/vedeni-a-komunikovani 
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5 VEDENÍ LIDÍ A VŮDČÍ OSOBNOST 
 

 „Dejte člověku rybu a nasytíte ho na celý den. Naučte ho ryby chytat a 

poskytnete mu obživu na celý život.“ ( Lao-c´) 

Jeho Svatost dalajlama, Tenzin Gyatso, je jedním z nejznámějších (současných) vůdců 

na světě, který je již více než 50 let hlavním představitelem exilové vlády a duchovním 

vůdcem Tibetu.  

Laurens van den Muyzenberg je poradce v oboru mezinárodního managementu, jeho 

poradenské projekty se soustřeďují především na zlepšování vlastnické správy firem 

(corporate governance) a na zvyšování výkonnosti vrcholového managementu.  

Neexistuje nic, co by bylo trvalé, vše se mění; neexistuje nic, co by bylo nezávislé; 

nic neexistuje bez příčiny. 

Budhistický pohled je takový, že skutečným vůdcem je ten, který přijímá správná 

rozhodnutí. To je závislé na získání pravého názoru („klidná, usebraná a soustředěn mysl“, 

která je naplněna mírem, není rušena negativními myšlenkami a emocemi a je vycvičená a 

zaostřená). 

 „Pravý názor nemá žádnou hodnotu, pokud nevede k pravému jednání – a pravé 

jednání má zcela zřejmě zásadní význam pro úspěch v podnikání. 

Vedení druhých a vůdčí postavení jsou záležitostí rozhodování, přičemž nejde o 

přijímání jakýchkoli rozhodnutí – měla by to být správná rozhodnutí. Vedoucí představitelé 

globálních firem přijímají rozhodnutí, která ovlivňují tisíce či dokonce milióny lidí, a političtí 

vůdci přijímají rozhodnutí, jež se týká desítek miliónů lidí. Proto je přijímání správných 

rozhodnutí tak důležité, neboť nevhodné rozhodnutí může mít ničivé účinky.“62 

Mají-li vůdčí osobnosti zvýšit kvalitu svých rozhodnutí, musí jednat pravým 

způsobem a myslet pravým způsobem, to znamená myslet tak, aby před každým jednáním 

                                                             
62 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, a Laurens van den MUYZENBERG. Cesta pravého vůdce : byznys, 

buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě.  Praha : Management Press, 2009, 19 s. ISBN 978-80-7261-

196-6.   
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měli jistotu, že ono jednání se zakládá na pravém záměru a má pravou pohnutku. (dalajlama, 

Muyzenberg, 2009)  

Dobrý vůdce si musí osvojit schopnost řešit kritické situace tak, aby lidé jak ve 

vnitřním, tak i vnějším prostředí organizace považovali přijatá rozhodnutí za spravedlivá, 

vůdce musí také přijatelným způsobem rozhodnutí zdůvodnit těm, jichž se nějak týká. 

(dalajlama, Muyzenberg, 2009)  

Dalajlama i  Muyzenberg spatřovali úkoly vůdčí osobnosti v tom, že zformuluje a 

vymezí účel, zajistí systém komunikace, získá a udrží velice schopné lidi a povzbuzuje je 

k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší v zájmu naplnění účelu podniku. 

„Vedení musí podněcovat kooperativní rozhodování prostřednictvím vyvolávání víry: 

víry v obecné porozumění, víry v pravděpodobnost konečného úspěchu, víry ve svrchované 

uspokojení osobních pohnutek, víry v integritu vedení, víry v nadřazenost společného účelu 

organizace jako osobního záměru jejích členů. Bez vyvolání víry, katalyzátoru, jenž živému 

systému lidského úsilí umožňuje pokračovat v jeho neustálých výměnách energie a 

uspokojení, se firmě nebude dostávat životaschopnosti a zahyne. Spolupráce, nikoli vedení je 

tvůrčí proces; avšak vedení je nepostradatelnou podmínkou jeho úspěchu.“63 

Zásadním prvkem dobrého vedení je schopnost vyjasnit účel organizace. Lidé 

potřebují znát účel toho, co dělají.  

Za  hlavní úkoly a  hlavní odpovědnosti vůdce považují, že kromě vyjasnění účelu 

organizace také určí hodnoty či zásady, jimiž se jak management, tak i ostatní zaměstnanci 

budou řídit při rozhodování a při jednání. Vyjádření takových hodnot může mít mnoho 

různých pojmenování, jako jsou obecné podnikatelské zásady, soubor hodnot, etický kodex, 

kodex jednání nebo prohlášení firemní odpovědnosti. (dalajlama, Muyzenberg, 2009) 

Vůdčí osobnosti podle nich musí upevňovat víru v taková prohlášení a musí jednat 

v souladu se stanovenými zásadami, které:                                                              63 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, a Laurens van den MUYZENBERG. Cesta pravého vůdce : 

byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě.  Praha : Management Press, 2009, 71 s. ISBN 978-

80-7261-196-6.   
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• měly by být jasné a snadno srozumitelné 

• měly by být přitažlivé pro lidi, kteří pro firmu pracují 

• měly by lidem pomáhat v přijímání odpovědných rozhodnutí 

• musí mít smysl v odlišných kulturách (u globální firmy)  

 

        Vyjasnění účelu, určení hodnot, vyvolávání víry a přijímání správných rozhodnutí, to 

jsou hlavní úkoly vůdčí osobnosti. Otázkou zůstává jaká vůdčí osobnost? 

„Vůdce by měl mít prvořadé technické dovednosti, pokud jde o chápání technologií, 

vnímání, znalosti, paměť a představivost. Měl by rovněž být nadprůměrně rozhodný, vytrvalý 

a odvážný.“64 

Významnou součástí vedení druhých je podstupování rizik. Pokud se ukáže, že 

rozhodnutí bylo chybné, odpovědnost padne na vůdce. 

Buddhismus předkládá užitečný seznam „sedmi charakteristik rysů ideální osoby“, 

dalajláma jej rozpracoval, aby byly platné pro vůdčí osobnosti.  

 

5.1   CHARAKTERISTICKÉ RYSY IDEÁLNÍHO VŮDCE   
„Znalost zásad a příčin 

Vůdčí osobnosti jsou si vědomy povinností a odpovědností, které jsou s jejich rolí 

spojeny, a náročných výzev, jimž musí čelit. Vůdci by měli být schopni rozpoznat příčiny 

problémů a zásady, které by měly být uplatněny při jejich řešení. Příčinou problému může být 

například nedostatek sebekázně. V takovém případě by vůdce měl vědět, jaké kroky k nápravě 

učinit. 

 

                                                              64 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, a Laurens van den MUYZENBERG. Cesta pravého vůdce : 

byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě.  Praha : Management Press, 2009, 75 s. ISBN 978-

80-7261-196-6.   
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Znalost cílů a výsledků 

Vůdčí osobnosti znají význam a cíle zásad, jimiž se řídí; rozumějí úkolům, jež 

podstupují; chápou důvody svého jednání. Vědí, jaké důsledky svého jednání mohou 

v budoucnosti očekávat a zda povede k dobrému nebo špatnému výsledku. Tento druh 

předvídavosti je důležitý pro vůdčí osobnosti, které zvažují přijetí praktických kroků, jejichž 

výsledky se projeví až s delším časovým odstupem, nebo které trvají na přijetí aktivních 

opatření, jež jsou populární. 

 

Znalost sebe sama 

Vůdci znají své silné stránky, vědí, jaké mají znalosti, vlohy, schopnosti a ctnosti a 

dokáží se napravovat a zlepšovat se. Musí si být rovněž vědomi toho, že jejich znalost 

provozních činností firmy je omezená, a musí dále vědět, jakým způsobem firma ovlivňuje 

své četné zájmové skupiny. Musí být velice dychtiví dalšího učení. 

 

Znalost míry 

Vůdčí osobnosti znají míru v řeči, v práci, v jednání. Vše dělají se znalostí cílů a 

očekávaných reálných přínosů. Nejednají jen v zájmu sebeuspokojení nebo dosažení vlastních 

cílů, ale své jednání zakládají na přínosech pro organizaci, za niž nesou odpovědnost. 

 

Znalost vhodné příležitosti a efektivního využití času 

Vůdčí osobnosti dokážou rozpoznat vhodnou příležitost a vhodné množství času pro 

jednání s druhými lidmi – co by se mělo udělat a jak – a přesně a ve správný čas s nimi 

jednají. To vyžaduje znalost plánování vlastního času a jeho efektivního organizování. Vůdci 

navíc musí mít „bystrozrak“, musí být schopni rozpoznat nejdůležitější problémy a soustředit 

se na ně. Je velice důležité vyhýbat se plýtvání času na podružné záležitosti. 
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Znalost organizace 

Vůdci vědí, že k organizaci by měli přistupovat s vědomím, že lidé v ní mají pravidla a 

směrnice, že mají kulturu a tradice, že mají potřeby, které by měly být správným způsobem 

uspokojovány. Potřebují rozumět charakteru organizace a znát svou odpovědnost za rozvíjení 

tohoto charakteru, měli by si být vědomi toho, když je třeba nějakou stránku charakteru 

organizace změnit. 

 

Znalost lidí 

Vůdci znají a chápou rozdíly mezi jednotlivci. Umějí s lidmi efektivně jednat, vědí, 

čemu se od nich mohou naučit, jak by měli lidi chválit, kritizovat je, jak jim radit a jak je 

učit.“ 65 

 

Shrnutí  

Nejlepší podnikatelské postupy i budhistické zásady směřují k témuž – k racionálnímu 

přijímání správných rozhodnutí a k provádění správných kroků při jejich realizaci v praxi. 

Svět je stále více propojen vztahy vzájemné závislosti, a proto „jsem pevně 

přesvědčen“, říká Jeho Svatost dalajlama, „že je potřebné osvojovat si smysl pro univerzální 

odpovědnost. Musíme přemýšlet v globálním měřítku, neboť důsledky jednoho státu jsou 

pociťovány daleko za hranicemi. Zásadní význam pro dnešní zmenšující se svět má přijetí 

všeobecně závazných standardů lidských práv. Úcta k základním lidským právům by neměla 

zůstat ideálem, nýbrž by měla být nezbytným základem každé lidské společnosti.  

Svoboda je drahocenná. Svoboda, jež vede ke štěstí, závisí na odpovědném jednání 

lidí jako jednotlivců a jako členů organizací. Vedení, které přijímá univerzální odpovědnost, 

je skutečným klíčem k překonávání problémů světa.“66 

                                                             65 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, a Laurens van den MUYZENBERG. Cesta pravého vůdce : 

byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě.  Praha: Management Press, 2009, 76-78 s. ISBN 978-

80-7261-196-6.   
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Srovnávání dvou na první pohled nesouvisejících světů, jako jsou buddhismus a 

globální trhy přivedlo oba autory k závěru, „že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické 

zásady směřují k témuž: k racionálnímu přijímání správných rozhodnutí a k provádění 

správných kroků při jejich realizaci v praxi.“ (dalajlama, Muyzenberg, 2009) 

Zabývají se problematikou globalizace, otázkami ekonomické udržitelnosti, 

interkulturními rozmanitostmi, otázkami životního prostředí, plýtváním světovým bohatstvím 

a dalšími… 

Oba autoři se shodli, že řešení těchto široce pojatých problémů vyžaduje vůdčí 

osobnosti – skutečné vůdce, kteří jsou schopni posoudit problém z mnoha úhlů pohledu a 

přijímat správná rozhodnutí – nevyhnutelnost změny, smysl pro univerzální odpovědnost, 

spojování ekonomického systému s morálními hodnotami. 

V porovnání s výše uvedenými světovými i našimi odborníky lze najít shodu v pojetí 

problematiky vedení lidí i v pohledu na požadavky vlastností, schopností vůdců (lídrů). 

Odborníci u manažerů, lídrů apelují na základní znalosti etiky, na kladné charakterové 

vlastnosti, na slušnost, korektnost, na „lidský kodex chování a jednání“. 

Filozofie vedení lidí dalajlamy, Muyzenberga, Coveye, ale i Hammera,  Bennise, 

Vebera, Plamínka je velmi podobná. Uvedení autoři kladou velký důraz na vlastnosti, 

kompetence či profil (podle toho či onoho autora) vůdčích osobností, na jejich znalosti, 

schopnosti, dovednosti, charakterové vlastnosti, na jejich chování, jednání. Vůdčí osobnosti 

jsou ti, co stanovují vizi, oni jsou ti, co ji pomocí druhých naplňují, oni jsou ti, co musí pružně 

reagovat na změny. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              66 BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, a Laurens van den MUYZENBERG. Cesta pravého vůdce : 

byznys, buddhismus a štěstí ve vzájemně propojeném světě.  Praha : Management Press, 2009, 173 s. ISBN 978-

80-7261-196-6.    
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6 VÝBĚR DEFINIC, ŘÍZENÍ VERSUS VEDENÍ 
 

Warren Bennis 

 

„Řídit znamená docílit, aby lidé udělali, co je potřeba udělat. Vést znamená, aby lidé 

chtěli udělat, co je potřeba udělat. Manažeři vyvíjejí tlak. Lídři vyzývají k následování. 

Manažeři rozkazují. Lídři komunikují.“  

„Lídři jsou lidé, kteří dělají správné věci; manažeři jsou lidé, kteří dělají věci správně.“ 

„Lídři si podrobují kontext – to prchavé nejednoznačné okolí, které, jak se někdy zdá, 

se proti nám spiklo a určitě nás zadusí, pokud mu to dovolíme – zatímco manažeři se mu 

podvolují. Manažeři spravují; lídři inovují. Manažer je kopie; lídr originál. Manažer udržuje; 

lídr rozvíjí. Manažer se soustředí na systém a strukturu; lídr se soustředí na lidi. Manažer se 

spoléhá na kontrolu; lídr podněcuje důvěru. Manažer uvažuje krátkodobě; lídr zvažuje 

dlouhodobou perspektivu. Manažeři se táží jak a kdy; lídři se táží co a proč. Manažer sleduje 

finanční výsledky; lídr sleduje horizont. Manažer napodobuje; lídr dává vzniknout. Manažer 

akceptuje status quo; lídr ho překonává. Manažer plní zadání; lídr jedná po svém.“ 

 

 John W. Gardner      

 

 „Lídři a lídři/manažeři se vzájemně odlišují od většiny manažerů přinejmenším v šesti 

ohledech: 

1) Uvažují v dlouhodobém kontextu. 

2) Při úvahách o jednotce, kterou vedou, berou její vztahy v širších 

souvislostech. 

3) Při působení a ovlivňování lidí překračují své pravomoci, organizační 

hranice. 
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4) Kladou velký důraz na nedefinovatelné, nepostižitelné součásti vize, 

hodnot a motivace a intuitivně chápou mimorozumové a nevědomé prvky 

vztahů s lidmi, které vedou. 

5) Dokáží si poradit s konfliktními požadavky různých skupin lidí. 

6) Přemýšlejí o věcech z pohledu jejich pokračování, obnovy…“ Manažer 

je s organizací svázán úžeji než lídr. Lídr nepotřebuje vůbec žádnou 

organizaci.“ 

 

 James Kouzes  a  Barry Posner 

 

         „Slovo vést (jeho kořen) znamení ‚jít, cestovat, vést‘. Slovo vedení vyvolává 

pocit pohybu. Lídři stojí na počátku hledání nového řádu. Mají odvahu vydávat se do 

neobjevených oblastí a vedou nás do nových a neznámých sfér. Základ slova manager naproti 

tomu znamená ‚ruka‘. Řízení (managing) je ve svém jádru zvládání věcí, podporování 

pořádku, organizování a kontrola. Nejdůležitější odlišnosti mezi managementem a vedením se 

odrážejí v základních významech kořenů těchto dvou slov – zvládat věci a někam (do)jít.“ 

„Leadership je vztah. Je to vztah mezi těmi, kteří chtějí vést, a těmi, kteří chtějí 

následovat. Někdy je to vztah dvou lidí, jeden na jednoho. Někdy je to vztah dvou a více lidí 

na jednoho. Lídři musí zvládnout dynamiku vztahů bez ohledu na počet zúčastněných.“67  

 

Abraham Zeleznik 

 

„Manažeři se zajímají o to, jak docílit, aby se věci udělali, lídři se zajímají o to, co tyto 

věci znamenají pro lidi. „Lídři a manažeři se liší svými koncepty. Manažeři mají tendenci 

nahlížet na práci jako na proces, který umožňuje něco udělat a jehož součástí je spojovat lidi a 

myšlenky za účelem vytvoření strategie a rozhodování.“…Tam, kde se manažeři snaží 

                                                             67 RADCLIFFE, Steve. Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 68 s.  ISBN 
978-80-247-4163-5.   
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omezovat možnost volby, lídři dělají pravý opak – snaží se nově přistupovat 

k dlouhotrvajícím a otevřeným problémům a hledají nové možnosti… Lídři činí práci 

zajímavou.“ 

 

 John Kotter 

 

„Management se týká zvládání složitosti. Jeho praktiky a postupy jsou ve velké míře 

odezvou na jednu z nejvýznamnějších proměn dvacátého století: vznik velkých organizací. 

Bez dobrého managementu mají komplexní organizace sklon upadat do chaosu, který 

ohrožuje jejich existenci. Dobrý management přináší určitý řád a zásady do klíčových 

dimenzí, jako jsou kvalita a ziskovost produktů. „Vedení je naproti tomu o zvládání změn. 

V současné době se vedení stalo důležitým mimo jiné proto, že ve světě podnikání vládne 

větší konkurence a nestabilita. Přispělo k tomu mnoho faktorů, jako jsou například rychlejší 

technologické změny, silnější mezinárodní konkurence, deregulace trhů, nadbytečné kapacity 

v kapitálově náročných odvětvích, nestabilní ropný kartel, podvodné obchody s podřadnými 

obligacemi a změny v demografických faktorech, dotýkající se pracovní síly. Dělat něco tak, 

jako dříve, nebo dělat něco o 5% lépe, rozhodně není cestou přinášející úspěch. Přežít a 

efektivně konkurovat vyžaduje v tomto novém prostředí realizovat zásadní změny. Větší 

změny vyžadují více vedení.“ 

 

James M. Burns  

 

„Transakční (management) versus transformační (vedení).  

Transakční vedení: Tento druh vedení se realizuje, když jedinec převezme iniciativu a 

kontaktuje ostatní za účelem směny (věcí, jichž si cení).  

Transformační vedení: Tento druh vedení se realizuje, když se jedinec nebo více lidí 

společně s dalšími lidmi angažují v nějaké věci a lídři i vedení při jejich realizaci vzájemně 

prohlubují svoji motivaci a posilují morálku. Jejich cíle – zpočátku možná oddělené, přestože 

mezi nimi existuje vztah (stejně jako při transakčním vedení) – při tomto typu vedení 

splývají.“ 
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Peter F. Drucker 

 

„Testem schopnosti lídra není to, čeho dosáhneme. Je jím to, co se stane, když opustí 

scénu. Teprve nástupnictví skutečně prověří kvality lídra. Pakliže společnost zkolabuje 

v okamžiku, kdy tito úžasní charismatičtí lídři odejdou, není to vedení. To je - bez obalu – 

podvod.“… Vždy jsem zdůrazňoval, že vedení je odpovědnost. Vést znamená dělat věci… 

Oddělovat vedení od managementu je nesmysl – stejně tak jako oddělovat management od 

podnikání. Jsou částí a součástí stejné práce. Ano, jsou odlišné, ale asi tak, jako pravá ruka od 

levé, ústa od nosu. Patří ke stejnému tělu.“ 

 

Richard Pascale 

 

„Management je uplatňováním vlivu a autority s cílem dosáhnout takového výkonu 

jako předtím…Vedení je snaha dosáhnout něčeho, co by se jinak nestalo…(a vždy) vyžaduje 

práci na hranici toho, co je ještě akceptovatelné.“ 

 

George Weathersby 

 

„Management je přerozdělování vzácných zdrojů tak, aby bylo v souladu s cíli 

organizace, stanovení priorit, vymezení práce, dosahování výsledků – a, což je nejdůležitější, 

kontrola. Vedení se soustřeďuje na vytvoření společné vize. Vést znamená motivovat a 

povzbuzovat lidi ke sladění vlastních zájmů se zájmy organizace. Vést znamená přesvědčovat, 

nikoli přikazovat.“ 

 

John Mariotti 

 

„Lidé, kteří jsou „řízeni“, mohou postrádat sklon vynakládat úsilí nezbytné pro 

dosažení úspěchu – pokud nemají dobré lídry. Vynikající lídři umějí z obyčejných lidí dostat 

neobyčejné výsledky. Vynikající manažeři dosahují dobře naplánovaných a někdy 
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realizovaných výsledků, ale zřídka se mohou těšit z ohromných úspěchů, které jsou 

výsledkem elánu a nadšení, odhodlání a oddanosti inspirovaných skutečným vedením. Lídři 

jsou architekti, manažeři jsou stavitelé. Oba jsou potřební, ale bez architekta není co stavět.“ 

 

Rosabeth Moss Kanter 

 

„Dosavadní základy autority manažerů erodují a jejich místo zaujímají nové nástroje 

pro vedení lidí. Manažeři, jejichž moc vyplývala z postavení v organizační hierarchii a kteří 

přivykli omezené osobní kontrole, se učí posunout své vidění věcí a rozšířit svůj horizont. 

K práci manažerů začínají patřit takové věci jako dívat se za hranice sféry vlastní 

odpovědnosti a hledat tam příležitosti a vytvářet projektové týmy složené z lidí, z kterékoli 

relevantní oblasti, které by dokázaly tyto příležitosti využít. Manažeři musejí komunikovat a 

spolupracovat – s lidmi zajišťujícími různé funkce, s divizemi a společnostmi, jejichž činnosti 

a zdroje se překrývají. Postavení, titul nebo formální dokumenty jsou pro úspěch manažera 

méně důležité než znalosti, schopnosti, dovednosti a citlivost umožňující mobilizovat lidi a 

motivovat je k co nejlepšímu výkonu.“ 

 

Tom Peters 

 

„Peters staví na myšlenkách Bennise, Kouzese, Posnera o vedení a managementu. 

Peters je přesvědčen, že „základním prvkem vedení je rozvíjet vizi a, což je nejdůležitější, žít 

v souladu s ní…Vize zaujímá ve světě mistrů a středního managementu stejně důležité 

postavení.“ 68  
 

 

 

                                                              68 COVEY, Stephen. 8.návyk : od efektivnosti k výjimečnosti. Praha : Management Press, 2010, 341 s. ISBN 
978-80-138-6.  
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Shrnutí  

Výše uvedené příklady definic vedení lidí jsou  nepatrným vzorkem z již existujících 

definic na vedení lidí. Jsou však dokladem toho, že názory vybraných autorů na oblast vedení 

lidí a managementu jsou velmi podobné. Ústřední myšlenkou v názorech na vedení lidí je 

vytvoření vize, dívat se do budoucna, směřování k lidem, jejich rozvíjení, inspirace 

pracovníků, jejich motivování, hledání možností (změn) a další společné aspekty. Stejně je 

tomu i v pohledu na management, který vnímají velmi podobně a vymezují jeho stránky 

působení – organizování, řízení, kontrolu, dosahování výsledků a další. Jejich pojetí se liší jen 

v drobných nuancích, např. v názvosloví. Všichni autoři se však shodnou v jednom, vedení 

lidí a management nelze od sebe oddělovat, patří k sobě. 
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7  ZÁVĚR   
7.1    ZMAPOVÁNÍ HISTORICKÉHO VÝVOJE TERMÍNU VEDENÍ LIDÍ 

 

Termín vedení lidí do roku 1900 nebyl znám, v historických souvislostech byl znám 

spíše termín vůdcovství.  

Ve dvacátém století se začínají objevovat první studie o vedení lidí. Vedení lidí se 

dostává do popředí zájmu některých vědních oborů, jako jsou sociologie či psychologie.  

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se začíná v pracovním procesu používat 

termín řízení lidí. Ve „škole lidských vztahů“ je člověk vnímán jako právoplatný člen 

pracovní skupiny, důraz je kladen na pozitivní mezilidské vztahy, oboustrannou komunikaci 

apod. 

Od čtyřicátých do sedmdesátých let 20. století se začíná v manažerské praxi pracovat s 

termíny motivace, spolupráce, vzájemná komunikace (v rámci vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti), řízení lidí, personální řízení, vedení lidí. Je kladen důraz na profesní a 

kvalifikační předpoklady pracovníků, na jejich schopnosti, znalosti, dovednosti.  

Do 70. let minulého století byly hlavní činnosti manažerů plánování, organizování, 

personalistika, vedení lidí, kontrolování. Proto v terminologii vedení a řízení nebyly vnímány 

podstatné rozdíly. 

 Vedení lidí na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století začíná 

nabývat na významu v rámci základních manažerských funkcí a začíná se vyčleňovat z oblasti 

managementu. Vedoucí pracovníci usměrňují a koordinují chování jednotlivců nebo skupin, 

aby včas a efektivně plnili potřebné úkoly. 

Od 80. let 20. století dochází k rozdílnému chápání těchto pojmů. Vedení lidí se 

zaměřuje na ovlivňování druhých lidí (motivováním, přesvědčováním, povzbuzováním) se 

záměrem dosažení vytčeného cíle. Je definován termín vůdcovství, jsou vymezeny činnosti 

manažera a lídra. Začíná nabývat na významu oblast vedení  lidí - komunikace, rozvoj 

mezilidských vztahů, podpora pružné a progresívní inovační politiky, mění se firemní kultura. 
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Pro organizace jsou důležití lidé – se svými profesními a kvalifikačními znalostmi, 

schopnostmi, dovednostmi a návyky, s pozitivní motivací a loajalitou k firmě.   

Mění se obsahové náplně manažerské práce, hlavní úlohu má strategie (firmy, 

strategické myšlení) – stanovení cílů organizace, inovace postupů, řízení podle cílů. Do 

managementu se dostává nový termín - leadership (vůdcovství, vedení).   

V druhé polovině osmdesátých let minulého století, stoupá dynamika tržního prostředí. 

Pod nátlakem rozvoje informačních technologií a globalizace ekonomiky se začala rozpadat 

dominance vedoucích pracovníků v podnikové hierarchii. Nedílnou součástí efektivního 

manažera začíná být emoční inteligence. 

V devadesátých letech 20. století, s nástupem informační společnosti, se stává 

klíčovým faktorem úspěchu v managementu tvůrčí manažerské myšlení a jednání, tedy 

člověk. Vliv globalizace na ekonomické podmínky, zvětšující se mezinárodní konkurence 

začínají zdůrazňovat nutnost informací a znalostí. 

Vedení lidí v současnosti je neoddělitelnou součástí moderního managementu. S jeho 

vývojem roste význam tvůrčího vedení lidí (leadership). Neexistuje žádný doporučený, 

univerzální přístup. Ve firmách, organizacích, školách se lze setkat s mnoha koncepcemi 

vedení lidí v oblasti managementu  - koncepce leadership, faktory úspěchu organizací, řízení 

změn, organizační kultura, učící se organizace, řízení podle kompetencí, řízení znalostí, 

sociální odpovědnost organizací, holistický management, work-life balance, diverzity 

management, udržitelný leadership a dalšími.  

 

7.2    VYMEZENÍ TERMÍNU VEDENÍ LIDÍ 
 

„Vedení lidí je činnost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti s 

vedenými dosáhnout nějakého nového cíle, jehož dosažení je v přímém a vlastním zájmu jak 

vedoucího, tak vedených. Vedoucí toho dosahuje prostřednictvím rozšíření mapy světa 

vedených a motivací.“69  

                                                             
69 HÁJEK, Martin. Kapitoly o vedení. [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.vedeme.cz/pro-

vedeni/kapitoly-vedeni/55-management-vedeni-rizeni/21-definice-leadership.html  



78  

Vymezení termínu vedení lidí nelze shrnout do definice o jednoduché větě. Stejně jako 

je široká oblast činností spadajících do vedení lidí, je vymezení termínu vedení lidí široké a 

obsáhlé. Výčet definicí renomovaných odborníků o vedení lidí je nespočetný, následující 

myšlenky budou spíše jen malým souhrnem získaných teoretických informací, pokusem o  

formulování vymezení termínu vedení lidí. 

Vedení lidí je nedílnou součástí managementu. Patří do základních činností manažera. 

Vedení lidí spočívá v činnosti jednoho člověka ovlivňovat myšlení, koordinovat 

chování a jednání ostatních lidí tak, aby efektivně plnili vytčený cíl.  

Vedení lidí se soustřeďuje na vizi, na její sdílení ostatními pracovníky, na její rozvíjení 

a schopnosti žít v souladu s ní. 

Vedení lidí podněcuje důvěru, motivuje a povzbuzuje pracovníky, slaďuje osobní 

zájmy se zájmy organizace. 

 Vedení lidí znamená smysluplnou komunikaci, týmovou práci, podporu kvalitních 

mezilidských vztahů, tvůrčí spolupráci, synergii, delegování pravomocí a odpovědnosti, 

proaktivní chování. 

Vedení lidí je o motivaci, o hodnocení, o osobním růstu a rozvoji, o neustálém 

zdokonalování všech zúčastněných, tedy lídrů i ostatních (vedených) pracovníků, o 

povzbuzování a pomáhání, o inspiraci. 

Vedení lidí se zaměřuje na lidi, je zaměřeno na výsledky, zaobírá se efektivností, 

zvažuje dlouholetou perspektivu, sleduje horizont, je to umění jednat s předstihem. 

Vedení lidí je o zvládání a realizaci změn, o inovaci, vedení je o znalosti prostředí. 

Vedení lidí je umění na základě schopností, znalostí, dovedností a citlivosti ovlivnit 

ostatní k co nejlepšímu výkonu. Vedení je o znalosti lidí, o následnictví. 

Vedení lidí ponechává v kompetenci lídra zadávání úkolů, ovlivňování vztahů, 

stimulaci spolupráce, řešení sporů mezi lidmi, zvládání problémových lidí. 

Ze získaných informací se lze pokusit o formulaci vymezení termínu vedení lidí.  
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Vedení lidí je souhrn vlastností, dovedností a činností, jejichž prostřednictvím, a 

prostřednictvím ostatních, lídr dokáže realizovat změny, a pomocí jichž  dosahuje 

stanovených cílů, naplňuje vizi.  

Pokud by zvýšená definice byla platná, nelze se  obejít bez hlubší znalosti obsahu 

použitých termínů, a to zejména vlastností, dovedností a činností lídra.  

Mezi předpokládané činnosti, (a dovednosti), které by vůdčí osobnosti (lídři) měli 

zvládat patří: 

• umět komunikovat (obousměrná komunikace, naslouchání, empatie, 

ovlivňování vztahů, zvládání konfliktů, vzájemná důvěra) 

• umět motivovat (ovlivňování ostatních, stimulace spolupráce, povzbuzování a 

pomáhání, hodnocení, osobní růst a rozvoj, inspirace) 

• umět kooperovat a koordinovat (delegování pravomocí, tvůrčí spolupráce, 

týmová práce, synergie) 

• umět zvládat  změny (prosazení a realizace změny, inovace) 

• umět jednat (efektivně, proaktivně, pružně, s předstihem, odpovědně) 

Výčet činností vedení lidí není určitě komplexní. Činnosti samy o sobě by však 

k vedení lidí nestačily. Vedení lidí není virtuální pojem, je uskutečňováno prostřednictvím 

vůdčích osobností (lídrů). Aby byl lídr schopen lidi vést, měl by splňovat nemalý výčet 

osobnostních vlastností, schopností, dovedností (kompetencí). 

Mezi důležité kompetence vůdčí osobnosti (lídra), které by mohly být předpokladem 

pro úspěšné vedení lidí, a nejsou určitě konečné, lze zařadit:  

• schopnost zaujmout druhé, získat je pro věc (nestačí informace předat, 

prezentovat nebo oznámit, lídr sleduje situaci, chování a pocity ostatních – 

používá emoční inteligenci, požaduje zpětnou vazbu)  (Radcliffe, 2012)  

• schopnost dívat se za horizont (stanovení vize, cílevědomost, plánování 

budoucnosti, strategie, rozhodnost) 

• schopnost zajistit vykonání akce, změny (síla odhodlání, společné aktivní 

zapojení a zaujetí ostatních) 
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• schopnost osobnostního rozvoje svého i ostatních (vzdělávání, vědomé 

budování pevných, zdravých vztahů mezi lidmi, pomocí vlastností jako jsou 

čestnost, otevřenost, zásadovost, upřímnost, důvěryhodnost) 

• chování a styl vedení (vlídnost, slušnost, korektnost, odolnost, angažovanost, 

zájem)   

Veškeré činnosti, kompetence, cíle nelze uplatňovat jen prostřednictvím osobnosti 

lídra, ale vždy je nutné společné sdílení s ostatními, společné úsilí a rozvoj všech ostatních 

zainteresovaných pracovníků (vedených). 

„Výjimeční lídři znají hodnotu lidí a váží si jí. Naslouchají názorům druhých. 

Usilují o to, aby každý člen týmu měl příležitost smysluplně a trvale přispívat k jeho 

práci. Uvědomují si, že jejich největší odpovědností je rozvíjet lidi, poskytovat jim 

prostor k osobnímu růstu a podněcovat je k tomu, aby si uvědomili své hodnoty a 

odkryli svůj potenciál.“  (Stephen R. Covey) 

Vedení lidí je tou nejběžnější manažerskou neschopností! (Hájek, 2012)   

Aby tato poslední definice pozbyla platnosti, bude muset management a vedení lidí ve 

všech oblastech ujít ještě dlouhou cestu, a to nejen ve školství.  

V mnohých firmách, organizacích, školách jsou ve vedení dobří manažeři, ale jen 

v málokterých jsou dobří lídři (podle Plamínka, Hájka, Vebera). Pokud má dojít ke změně – 

aby manažeři firem, organizací, škol byli i dobrými lídry, musejí začít sami u sebe.  

V současné době Ministerstvo školství pracuje na nové vizi, český vzdělávací systém 

chce vybavit fungujícím strategickým řízením.  

„Připravovaná Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 by tedy 

měla být především základním a závazným vodítkem pro stát, kraje, a obce v tom, jak řídit 

vzdělávací systém. Strategie ale posílí důraz na to, co se děti a mladí lidé nemohou (vedle 

rodiny) naučit jinde než ve škole – tedy nejen na znalosti a dovednosti, ale i na občanské a 

společenské postoje.“ 70 

                                                             
70 MŠMT: Strategie vzdělávání 2020. Http://www.vzdelavani2020.cz/: Strategie vzdělávání 2020 [online]. 

[cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz / 
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MŠMT dnes přichází na to, že „dospělí si začínají uvědomovat, že mnoho z toho, co v 

praktickém životě opravdu potřebují a využívají, se nenaučili ve škole.“ A začíná si 

uvědomovat, že „to všechno jsou trendy, které se zrychlují“ a na které je nutno „v zájmu 

budoucnosti našich dětí reagovat.“ (www.vzdelavani2020.cz)  

Lze si jen přát, aby se plánované změny (vize) uskutečnily, aby došlo k uskutečnění 

strategie vzdělávacího systému a aby na všech úrovních byli nejen schopní manažeři, ale také 

skvělí lídři. Předpokladem úspěchu je začít každý sám u sebe. Opravdově, poctivě, upřímně. 

V souvislosti s vedením lidí ve školství nelze opomenout významnou úlohu Univerzity 

Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty, Centra školského managementu, ve kterém je 

uskutečňováno bakalářské studium pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a organizací. Toto 

studium významně přispívá ke kvalitě vzdělávání vedoucích pracovníků a posléze k jejich 

fundovanému působení ve školském managementu, tedy i při vedení lidí.     
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