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Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje tématu možných reakcí a postojů manažerů
k organizačním změnám, se zaměřením zejména na aspekt příčin obav a odmítání změn.
Cílovou úrovní managementu, zvolenou pro tuto práci, je úroveň středního managementu.
Teoretická část poskytuje úvod do tematiky organizační změny a dále se zaměřuje zejména na
organizační změnu v souvislosti s procesem jejího zavádění a v souvislosti s jejím působením
na lidský faktor. Popisuje působení organizační změny na její jednotlivé aktéry a následuje
nejobsáhlejší část práce, která se zaobírá rolí středního managementu v procesech
souvisejících s organizační změnou. Věnuje se popisu postavení středních manažerů, jejich
postojům k organizační změně a samostatná kapitola je věnována manažerskému odporu k
organizačním změnám. Druhá část práce představuje návrh výzkumného projektu, který se
zaměřuje na identifikaci role středních manažerů v procesu změny a zejména na identifikaci
příčin obav a odmítání změn. Zmiňovaný návrh výzkumu je mapující studií využívající
kvalitativní metodologii.

Klíčová slova:
organizační změna, aktéři organizační změny, odpor k organizační změně, manažeři v procesu
organizační změny

Abstract:
The topic of the thesis is the managers' attitude and reactions to changes in organization, the
causes of concerns and refusing changes. The level of organizational hierarchy chosen is the
middle management level. The theoretical part provides introduction to the subject of organizational changes and than focuses particularly on the process of implementing the changes
and the impact it has on the participants. It describes how the organizational changes affect its'
individual participants and is followed by the largest part of the thesis, which focuses on the
role of the middle management in processes related to the organizational changes. The work
focuses on the description of the middle managers' positions and their attitude. One chapter
presents the managerial resistance to organizational changes. The second part of the thesis
presents a proposal for a research project which aims to identify the roles of middle managers
in the change process and in particular on identifying the causes of concerns and refusing
changes.
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Úvod
Téma této bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu, že se zajímám o personální
psychologii a zejména tematika zavádění změn je mi blízká. Je tomu tak kvůli mé osobní
zkušenosti, při níž jsem se setkala s neúspěšnou snahou zavedení změny ve společnosti, což
byl důvod mého odchodu z tehdejšího zaměstnání. K tématu odporu ke změně a odmítání
změn se vyjadřuje téměř veškerá odborná literatura, která se nějakým způsobem dotýká
oblasti organizační teorie. Kromě publikací z oboru personální psychologie je zmiňovaná
problematika řešena v rámci různých manažerských a personalistických příruček a publikací.
Většina této literatury je tedy určena především manažerům, pro které může být významně
nápomocná. Věnuje se totiž vysvětlování a popisu jevů, které mohou doprovázet reakce
zaměstnanců, a poskytuje manažerům návrhy řešení možných konfliktů a metody efektivní
práce se zaměstnanci nejen v období zavádění změn. Existuje dokonce samostatná disciplína
zabývající se úspěšnou implementací organizačních změn – change management neboli
management změn.
Nesmí se ale zapomínat, že i manažeři stojí při implementaci změn před nelehkým
úkolem a obavy se u nich mohou mnohdy objevovat stejně tak, jako se objevují u
zaměstnanců. Na rozdíl od zaměstnanců se ale od manažerů očekává, že tyto pocity zvládnou
zpracovat, a změnu dovedou úspěšně do konce. S rolí manažera vedoucího změnu se tedy pojí
vysoká očekávání, a to jak ze strany vedení, tak ze strany zaměstnanců. Čelí tudíž „dvojímu“
tlaku a ocitají se v nesnadné roli, která jim může přinášet, a také velmi často přináší, mnoho
výzev a bariér. Zároveň zde velkou roli hrají vlastní zájmy manažera, které může pod
nátlakem změny vnímat jako ohrožené.
Cílem mé práce je poskytnout vhled do problematiky postavení manažerů v procesu
zavádění změn a popsat nejčastější možné příčiny jejich obav a odmítání změn. V první části
této bakalářské práce předkládám stručný úvod do tematiky organizační změny, rozebírám
klasifikaci změn a zaměřuji se na typologii změn v souvislosti s implementačními procesy.
Následně popisuji dopady organizační změny na lidský faktor a na jednotlivé aktéry změny,
přičemž největší pozornost věnuji úrovni středního managementu.
V další části této práce se soustředím již výhradně na střední management. Z
psychologického hlediska je důležitá zejména postojová složka, kterou představuji na úvod
kapitoly. Po úvodu do oblasti postojů rozebírám historický vývoj role středního managementu
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v procesu změny v zahraničí a následně i v českém organizačním prostředí a na závěr se
věnuji specifikům implementátorského aspektu role středního manažera. Poslední kapitola
teoretické části je zaměřena na rezistenci ke změnám a na její konkrétní příčiny a projevy.
Ve druhé části bakalářské práce předkládám návrh výzkumného projektu, který
vychází z teoretické základny rozebrané v první části práce. Zaměřuji se na u nás málo
prozkoumanou oblast příčin rezistence manažerů zodpovědných za implementaci změn.

Vymezení pojmů
Ve své bakalářské práci používám výraz „změna“ pro označení organizační změny,
jedná se tedy o synonyma. Dalším synonymem pro změnu, které využívám, je pojem
„strategie“. Proces zavádění změn je v teorii zván též implementací, přičemž ve své práci
využívám obou těchto pojmů, které znamenají totéž.
Pro účel své práce jsem zvolila úroveň středního managementu. Tuto volbu jsem
učinila zejména proto, že role středního managementu v procesu implementace změn je
klíčová. Jedná se o oblast, která byla dříve opomíjena a na manažery bylo v procesu změny
nahlíženo pouze jako na jakési kontrolory a ty, kteří plní rozkazy vedení bez vlastní iniciativy.
To se ale v posledních desetiletích změnilo a bylo učiněno mnoho výzkumů, které se zaměřují
přímo na roli této specifické úrovně managementu. Druhým důvodem této volby je tedy
rozpracovanost v zahraničních teoriích a výzkumech, a tudíž dobrá dostupnost relevantních
zdrojů.
Definici, kterou jsem vzhledem k zaměření své práce zvolila, jsem přebrala od autorek
Duttonové a Ashfordové, které střední management popisují jako manažery v pozici
podřízené vedoucímu, top managementu, a nadřízené úrovni liniových vedoucích a
řadových zaměstnanců (Dutton & Ashford, 1993). Pojem „střední management“ tedy
zahrnuje více různých typů pozic, od generálních liniových manažerů, přes funkcionální
liniové manažery, až po týmové či projektové vedoucí (Wooldridge, Schmid & Floyd, 2008).
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1. Změna v organizaci
Změna je stále přítomný rys života. A to jak lidského, tak i života organizace. V teorii i
praxi podniku je změna jednou z klíčových oblastí zájmu. Měnící se podmínky v oblasti
podnikové strategie, organizace nebo kultury mohou vyústit ve výrazné změny prostředí
podniku. Změny se mohou týkat například struktury, používaných technologií nebo oblasti
lidských zdrojů.
Pitra (1998) změnu popisuje primárně jako reakci firmy na dynamický vývoj
podmínek v jejím okolí a jako nezbytnou součást rozvoje organizace – žádná firma se nemůže
bez aktualizačních změn dále rozvíjet. Stejně tak i mnozí další čeští i zahraniční autoři
popisují proces změny jako zásadní pro fungování organizace (Bovey & Hede, 2001;
Armstrong, 2002; Giangreco & Peccei, 2005 a další).
Například Armstrong a Stephensová (2008) ke změně dodávají, že se jedná o jedinou
věc, která je v organizaci jistá. Podobně se vyjadřují i Bedrnová a Nový (2007) a poukazují na
proces kontinuálních změn, ve kterém se organizace neustále vyvíjejí.
1.1 Klasifikace změn
Klasifikací změn je poměrně velké množství. Obvykle se jako kritéria hodnocení
používá hledisko rozsahu změn, záměrnosti a rychlosti změn, trvalosti změn, hledisko
příčin a také hledisko věcného obsahu změny (Doktorová, 1992).
Bedrnová a Nový (2007) popisují dělení na změny radikální a postupné.


Radikální změny se vyznačují náhlou proměnou klíčových prvků organizace. Jsou
jednorázové a zásadní. Často se dotýkají i obměny lidí, proto jsou ze strany
zaměstnanců více obávané a narážejí na odpor.



Postupné změny jsou naopak pomalejší a plynulejší. Jedná se většinou o postupné
zdokonalování systémů vně organizace.
Armstrong a Stephensová (2008) uvádějí existenci sedmi typů změny: postupná,

transformační, strategická, organizační, změna systémů a procesů, změna kultury a změna
chování.
Obecněji, sloučením kategorizací více autorů, můžeme změny rozdělit podle dvou
kritérií: podle pojetí a podle podstaty neboli podle obsahu.
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1.1.1 Změny podle pojetí


Změnu můžeme pojímat například z hlediska časového, v takovém případě hovoříme
o změně jednorázové či kontinuální.



Dalším hlediskem, které nám umožňuje organizační změny lépe diferencovat, je
hledisko rychlosti průběhu změny – změny mohou být rychlé nebo pomalé.



Na změny se také můžeme dívat z hlediska jejich zásahu do celku organizace, kdy
mohou probíhat pouze na některých jejích úrovních, nebo ovlivňovat celý systém –
tedy dělení na změny dílčí a systémové. Platí, že čím větší změna je, tím větší obtíže
spojené s jejím zaváděním se mohou vyskytovat.
Lojda (2011) popisuje změny z hlediska hloubky zásahu do organizace, pro představu

uvádím v tabulce i s konkrétními příklady:
Hloubka změny

Procesy ve společnosti – příklady

Drobná změna

Zlepšování, zvyšování výkonnosti, slaďování procesů.

Povrchní změna

Změna struktury nebo rozdělení zdrojů.

Malá změna

Postupné změny v chápání věcí, plánovité zlepšování.

Velká změna

Změna vedení firmy, změna stylu řízení, strategie atd.

Výrazná změna

Změna v zaměření organizace, nové cíle.

Hluboká změna

Změna filozofie, změna poslání organizace a její vize.

Zásadní změna

Změna paradigmatu, změna způsobu podnikání, myšlení.

Tabulka č. 1: Druhy organizačních změn
Zdroj: Lojda, 2011, str. 139



Poslední kritérium dělení je rozlišování z hlediska očekávanosti změn. Některé
přicházejí nečekaně a náhle, jiné jsou už delší dobu očekávané – změna očekávaná
versus změna neočekávaná.

1.1.2 Změny podle postaty - obsahu
Z hlediska věcného obsahu se změny mohou týkat parametrů abstraktnější povahy,
například změny v organizačním systému nebo systému vztahů nebo konkrétnějších případů
na jednotlivých pracovištích (Bedrnová & Nový, 2007).
Obsah se může měnit v technologii prováděné činnosti, technickém či organizačním
systému, v systému vztahů nebo v samotném obsahu profese. Hoskovec, Riegel, Rymeš a
Štikar (2003) v tomto pojetí dělí změny na změny práce v důsledku automatizace a systému
člověk – stroj a změny související s novými technologiemi a jejich využitím.
11

1.2 Typ změny v souvislosti s implementací
Samotný proces implementace změny je závislý na typu změny. Strategie zavedení a
zvládání změn se liší u náhlé, nečekané změny, kdy je zapotřebí jednat obratně a rychle, a u
změn dlouho očekávaných a pečlivě plánovaných. Kuyvenhovenová (2011) uvádí jako dvě
nejdůležitější kritéria z hlediska procesu zavádění změn naléhavost změny a také její
komplexnost.
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2. Organizační změny a lidský faktor
Veškerá teorie i praxe se shoduje v tom, že co se organizačních změn týče, dotýkají se
všech úrovní podniku. Některých se mohou dotýkat více, jiných méně. Kotter ve svých
pracích často opakuje fakt, že změna nějakým způsobem emocionálně ovlivňuje všechny její
aktéry. Například v úvodu k práci o strategiích zavádění změny se vyjádřil takto:
Je samozřejmé, že všichni lidé, kteří jsou zasaženi změnou, prožívají tuto skutečnosti nějakým
emocionálním zmatkem. Pocit ztráty a nejistotu přinášejí i změny, které se jeví jako pozitivní či racionální.
Jedinci či skupiny tuto skutečnost prožívají množstvím různých způsobů, a stejně tak jejich reakce jsou velmi
1

různorodé – od pasivního odporu přes agresivní snahy o zhacení implementace, až po vřelé přijetí. Kotter,
Schlesinger (2008, str. 107)

Při plánování organizační změny je tedy vždy zapotřebí počítat s emocionálními
dopady. Nutno podotknout, že nejčastějším faktorem selhání při zavádění změny jsou právě
lidé, a to na všech úrovních včetně managementu. Mezi důvody selhání a neúspěchu podle
Hospodářové (2008) patří neznalost procesu zavádění změny, nedostatek zkušenosti a
podcenění komunikace s lidmi, firemní kultury a vzájemných vztahů.
Je tedy nesporné, že lidé v organizaci jsou kritickým faktorem úspěchu zamýšlené
změny. Aby vše proběhlo hladce, je nezbytné, aby se pracovníci firmy ztotožnili se
strategickými záměry plánované změny, byli ochotni je akceptovat a aktivně se spolupodíleli
na jejich dosažení (Pitra, 1998).
2.1 Aktéři změn
Organizaci tvoří lidé, kteří spolu více či méně spolupracují. Každá organizace má svou
vlastní organizační strukturu, přičemž existuje mnoho forem organizačních struktur. Jejich
spojujícím činitelem je definování a vyjasňování toho, kdo je za co odpovědný a v neposlední
řadě určují podřízenost a kompetence udělování pravomocí. Udávají také způsob, kterým jsou
seskupovány organizační jednotky a funkční a organizační útvary (Armstrong & Stephens,

1

Of course, all people who are affected by change experience some emotional turčil. Even changes that appeal

to be „positive“ or „rational“ involve loss and uncertainity. Nevertheless, for a number of different reasons,
individuals or groups can react very differently to change – from passively resisting it, to aggressively trying to
undermine it, to sicerely embracing it. (vlastní překlad)
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2008). Doktorová (1992) podává přehled základních organizačních struktur (lineární,
funkcionální a lineárně štábní), přičemž dodává, že se jedná o ideální modely a reálně
existující organizace většinou kombinují více znaků z jednotlivých typů struktur, kdy je
důležité, aby každá organizační struktura vycházela z cílů organizace a širšího kontextu jejího
fungování.
Ve struktuře větších a středních společností se nejčastěji setkáváme s několika řídícími
úrovněmi. Na vrcholu je top management, tedy vedení podniku. Další úroveň tvoří střední
management a dále může následovat nižší management, linioví vedoucí či přímí podřízení.

Obrázek č. 1: Struktura organizační hierarchie
Zdroj: převzato a upraveno z Košťan, Bělohlávek & Šuleř, 2006, str. 9

Všechny popsané úrovně managementu i úroveň zaměstnanecká tvoří neodmyslitelnou
součást procesu změny. Každá větší organizační změna se více či méně dotkne všech osob
v organizaci a každá organizační úroveň má v implementačním procesu svou funkci. Z toho
logicky vyplývá, že příčiny selhání při formulaci a implementaci nových strategií mohou
plynout nejen z úrovně zaměstnanecké, na kterou se v souvislosti s touto problematikou
soustředí pozornost nejvíce, ale i z vyšších, řídících a vedoucích úrovní.
Vedení podniku zastává velmi důležitou roli, protože jsou těmi, kdo změnu schválí či
zamítnou a tím uvedou celý proces do chodu. Střední management, na nějž je soustředěna
tato práce, může v procesu implementace změny vykonávat více úloh. Bližšímu popisu
možných rolí managementu se budu věnovat v další části této kapitoly a následně je této
oblasti věnována celá samostatná kapitola. Řadoví zaměstnanci tvoří specifickou skupinu,
která se v souvislosti s procesem zavádění změn vyznačuje zejména možnou rezistencí vůči
změně.
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V této kapitole se zaměřím na jednotlivé aktéry změny a popíšu specifika jejich úloh.
2.1.1 Vedení
Vedení ve smyslu top managementu, tedy šéfů, kteří jsou zodpovědní za vedení celé
společnosti, v pyramidě hierarchie stojí na jejím vrcholu. Pro úspěšné vedení transformačního
projektu je dobré vedení s vůdcovskou schopností obzvláště důležité. Kotter (2000) vidí
rozdíl mezi rolí vedení a rolí managementu v tom, že vedení se svými vůdčími schopnostmi
má podněcovat změnu a manažeři svými dovednostmi mají za úkol udržovat kontrolu nad
celým projektem.
Úkolem vrcholového managementu je podle Pitry (1998) předkládání návrhů
podnikatelských strategií. Co se vztahu k úrovni středního managementu týče, je orgán
vrcholového managementu teoreticky v pozici nadřízeného, tudíž je oprávněn úkolovat
management a kontrolovat plnění zadaných úkolů. Pitra dále uvádí, že úkolem managementu
je vykonávat navrženou podnikatelskou strategii a to v plném rozsahu tak, aby byly co nejvíce
podpořeny zájmy podniku. Realita je však, jak autor dodává, často od této teorie odlišná.
Vztah mezi vedením a středním managementem se při hodnocení procesu změny manažery
jeví jako jeden ze zásadních. Tento faktor je manažery vnímán jako jeden ze zásadních
faktorů ovlivňujících plynulost změny (Hrebiniak, 2005). Bedrnová a Nový (2007) připisují
manažerům na nejvyšší úrovni odpovědnost za celý proces formulace strategie, realizaci i
řízení transformačních kroků. Shodně s Kotterem je popisují jako hlavní iniciátory změn,
kteří určují její obsah a směr. Odpovědnost za dílčí kroky vedoucí ke změně předávají
pracovním skupinám a jednotlivým pracovníkům. Kromě toho, že mají zásadní roli při
formulaci a realizaci změny, jsou také těmi, kdo nese odpovědnost za samotné rozpoznávání
kritických faktorů pro zvyšování výkonnosti firmy. Musí tedy sledovat dění v organizaci a
rozpoznávat potřeby změny. Provedení změny je dlouhodobým procesem, jehož průběh musí
být kontrolován vrcholovým managementem (Pitra, 1998).
Z důvodu tempa a četnosti změn, které přicházejí neustále a společnost se s nimi musí
vyrovnávat, je vedení zvláštní výzvou. Podle Arnolda a kol. (2007) svou roli hraje také
vysoké očekávání ostatních zaměstnanců, kteří po vedení vyžadují, aby je kontrolovali,
poskytovali jim jistotu a odpovídali za to, když se věci nedaří podle plánu.
2.1.2 Střední management
Co se týče postavení pracovníků ze sekce středního managementu, tedy těch
manažerů, kteří mají na starosti liniové manažery, řadové pracovníky organizace, a zároveň
nad sebou mají sekci top managementu, jejich role v procesu implementace změny je klíčová.
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Armstrong a Stephensová (2008, str. 44) se k této úrovni managementu vyjadřují následovně:
„Vytvářejí důležité spojení mezi vrcholovými manažery, kteří se zabývají širokými
strategickými záležitostmi a celkovým směřováním organizace, a pracovníky, kteří vykonávají
detailní práci.“ Tento popis vystihuje podstatnou součást role středních manažerů – tedy že se
nacházejí v jakémsi meziprostoru, kde musí ze dvou stran čelit odlišným vlivům a tlakům.
V následující části nastíním základy nejvlivnějších teorií rolí managementu, a to z toho
důvodu, že představují důležitou teoretickou základnu a napomáhají k pochopení
komplexnosti role manažera nejen v procesu změny.
Teorie role managementu
Prvním teoretikem, který roku 1916 identifikoval a popsal pět základních funkcí
manažerské pozice, byl Henri Fayol (Wren & Bedeian, 2009). Těmito funkcemi jsou:
1. Plánování
2. Organizování
3. Přikazování
4. Koordinace
5. Kontrola
Dalším z klasiků organizační teorie je Henry Mintzberg (1973 podle Cejthamr &
Dědina, 2010), který roku 1973 popsal náplň práce manažerů jako plnění různých rolí,
přičemž je rozčlenil do tří skupin:
1. Mezilidské role: role vůdčí osobnosti, role vedoucího a role propojovatele
2. Informační role: role dohlížitele, role šiřitele informací, role mluvčího
3. Rozhodovací role: role podnikatele, role napravovatele poruch, role rozdělovatele
zdrojů, role jednatele
Co se očekávaných schopností a vlastností manažerů týče, odborná literatura se k této
roli vyjadřuje jasně: z hlediska kompetencí se jedná o roli náročnou. Od manažera se vyžaduje
vykonávání mnoha specializovaných rolí (Cejthamr & Dědina, 2010). Manažerská pozice
tedy vyžaduje vyšší nároky, obecně je zvýšen důraz na osobní kvalitu manažera – více než u
všech dalších zaměstnanců se očekávají mimořádné osobnostní charakteristiky (Bedrnová &
Nový, 2007). Vedle nutných osobnostních a společenských dispozic, dodávají také Cejthamr
s Dědinou (2010), tvoří důležitý aspekt i znalosti technické. Ty v jisté míře odlišují střední
management od managementu vrcholového, který nutně nemusí těmito znalostmi disponovat.
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Obsáhlost požadavků na roli managementu můžeme vidět například i v následující
definici Hayesové (2005, str. 86):
Ve společnostech, které prosazují týmovou práci, je úlohou manažera především facilitovat práci týmu, tj.
zajišťovat mu přístup ke zdrojům, které potřebuje, vytvářet a vyjednávat v rámci podniku cíle a časové
harmonogramy jak ve spolupráci s týmem, tak s ostatními sekcemi společnosti, a v neposlední řadě bedlivě
sledovat pokroky týmu.

2.1.3 Zaměstnanci
Organizační změna, stejně tak, jako každá větší změna v životě člověka, mnohdy
znamená výrazné narušení zaběhnutých systémů a vzorců chování. Proto může působit jako
zdroj úzkosti. Prožívání strachu a úzkosti se často projevuje na pracovišti, protože změna
může znamenat možné nepříznivé ekonomické důsledky, a přináší s sebou i nejistotu
zaměstnání. Může tedy ovlivnit budoucnost a životy jedinců. Klasické zaměstnanecké
chování nepřeje změnám - musí se učit, bere jim návyky a zažité algoritmy. Podle Lojdy
(2011) se pracovníci dají rozdělit do dvou skupin podle jejich přístupu ke změně. Jedni změny
vyvolávají a stále přicházejí s novými nápady, jejich postoj je tedy pro-aktivní. Druzí umí na
změny reagovat a následně je využít ve prospěch organizace – jejich postoj je nazván reaktivním.
V souvislosti s řadovými zaměstnanci a změnou se nejčastěji hovoří o odporu ke
změně. Tento odpor je, z důvodů výše popsaných, poměrně přirozený a prakticky
nevyhnutelný. Závisí na mnoha okolnostech, nakolik silný bude, a jakým způsobem se bude
projevovat.

Podle projevů odporu se můžeme v literatuře setkat s dělením například na

aktivní a pasivní odpor (Hultman, 1995) nebo na projevy adaptivní a maladaptivní (Bovey
& Hede, 2001). Ve zkratce uvedu hlavní příčiny odporu ke změně, které shrnuje Armstrong
(2002, str. 291-292):
Obavy z nového – lidé nedůvěřují čemukoliv, o čem si myslí, že zvrátí jejich zaběhanou
rutinu, metody práce nebo pracovní podmínky. Nechtějí ztratit jistotu toho, co důvěrně znají.
Ekonomické obavy – ztráta peněz, ohrožení jistoty zaměstnání.
Nepohodlí – změny ztěžují život.
Nejistota – změny mohou být nepříjemné kvůli nejistotě, kterou obvykle plodí.
„Symbolické“ obavy – malá změna, která se týká nějakého drahocenného symbolu,
například zvláštní kanceláře nebo rezervovaného místa na parkování, může symbolizovat
velké změny, zejména pak tehdy, když pracovníci nic nevědí o tom, jak rozsáhlý program
změn se chystá.
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Ohrožení interpersonálních vztahů – cokoliv, co narušuje obvyklé sociální vztahy a normy
ve skupině, bude odmítáno.
Ohrožení postavení nebo kvalifikace – změny jsou vnímány jako něco, co ohrožuje
postavení jedince a co jej dekvalifikuje.
Obavy související se schopností – týkají se schopnosti vyrovnat se s novými požadavky
nebo schopnosti osvojit si nové dovednosti.
Z českých autorů podává shrnutí příčin toho odporu ke změnám například Hospodářová (2008, str. 62). Vymezuje čtyři skupiny:
1. Úzký osobní zájem – osobní ohrožení, ztráta pozice, funkce, místa, kontaktů.
2. Nepochopení, nedostatek důvěry
3. Různost pohledu a hodnocení situace – iniciátoři změny vidí plusy a ti, kterých se změna
dotkne, vidí mínusy.
4. Malá snášenlivost změny – osobní ohrožení, pocit neschopnosti, neochota opustit zónu
pohodlí a učit se nové.
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3. Postavení středních manažerů v procesu implementace změn
Střední manažeři v procesu implementace změn zastávají významnou roli. V první
řadě věnuji jednu subkapitolu tematice postojů středních manažerů ke změnám a poté se v
této kapitole zaměřím na popis vývoje role středního managementu v kontextu vývoje pojetí
zavádění organizačních změn v zahraničních konceptech a na tento vývoj v českém
organizačním prostředí. Poslední část kapitoly je věnována popisu implementátorského
aspektu role středního manažera z hlediska očekávaných kvalit a kompetencí.
3.1 Postoje středních manažerů k organizačním změnám
Jedna z definic postoje zní takto: „určitá pravidelnost v pocitech a myšlenkách
jednotlivce a v jeho predispozicích jednat vůči některým aspektům svého prostředí“ (Secord
& Backman, 1969 podle Arnold a kol., 2007, str. 233). Jedná se o hodnotící vztah a člověk
zaujímá tento vztah vůči svému okolí.
Rozlišujeme tři komponenty postojů: afektivní složka, která zahrnuje pocity,
behaviorální složka, která představuje predispozice k určitému jednání a kognitivní složka,
jejíž součástí jsou myšlenky (Arnold a kol., 2007). Jednotlivé složky postojů mohou být
protichůdné, a který z nich v danou chvíli převládne, potom záleží na konkrétní situaci a na
momentálním naladění jedince. Výsledkem postojů je chování, proto je tato složka nesmírně
důležitá nejen ve vztahu středních manažerů ke změně, ale celkově v případě každého
pracovníka organizace za každé situace, která může mít vliv na fungování společnosti. Postoje
se vyznačují svou stálostí a jsou poměrně odolné vůči změně – jak bylo několikrát uvedeno,
prvotní reakcí člověka na změnu bývá její odmítání. Stejně tak může nějakou dobu trvat, než
člověk změní své postoje, a tím i své chování. Je nesporné, že důsledky organizační změny se
mohou projevovat i v oblasti postojů a dalších jevů subjektivního charakteru (Doktorová,
1992).
Výzkumné práci zaměřené na formování postojů ke změně se věnovali autoři Mezias a
Starbuck (2003), kteří upozorňují na důležitý fakt, že způsob, kterým manažer nazírá na
změnu, jaký k ní zaujme postoj, zásadně ovlivňuje celý proces zavádění změn. Dodávají, že
se často můžeme setkat se situací, kdy vedení organizace naprosto automaticky předpokládá,
že jejich manažeři přijmou změnu bez připomínek a budou na ni nahlížet objektivně.
Výzkumy přitom ukazují na zcela opačnou situaci – subjektivní vnímání středních manažerů
se liší od vnímání vrcholového managementu. Příčinou je zejména fakt, že střední manažeři
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jako první hodnotí možné přínosy a ztráty, které pro ně změna bude mít (Guth & MacMillan,
1986). Tyto rozdíly pokládají Mezias a Starbuck (2003) za základní zdroj komplikací
v procesu zavádění změny, neboť postoj, který manažer ke změně zaujme, dále ovlivňuje
veškeré jeho působení v rámci procesu implementace.
Neshoda ve vnímání může být jak subjektivní, tedy týkající se možných dopadů, tak
informační. Může se stát, že manažeři dostatečně nepochopí záměry vedení a scházejí jim
podstatné informace, na jejichž základě by mohli svá mínění upravovat (Mezias & Starbuck,
2003). Autoři si položili otázku, co může ovlivňovat vnímání manažerů, a formulovali několik
oblastí, které ovlivňují percepci manažerů. Percepcí se rozumí souhrn všech faktorů, které
souvisí s konečným postojem ke konkrétní situaci. Tyto oblasti zahrnují nejen oficiální
informační zdroje (manuály a dokumenty získané od vedení), ale také vlastní profesní a
osobní zkušenosti i názory kolegů a podřízených včetně „drbů“.
Postoje mohou vznikat i na nevědomé úrovni a ovlivňovat chování manažera.
V případě, že je optimisticky přesvědčen o správnosti změny, podporuje tím mnohdy právě i
na nevědomé úrovni takové chování, které přispívá úspěšnému zavedení změny (Ford, Ford &
D´Amelio, 2008). Autoři hovoří o sebenaplňujícím se proroctví. To má velký vliv i v rovině
vztahu manažer – zaměstnanci, kdy právě takové chování, které odpovídá manažerovu
postoji, působí na vnímání a chování zaměstnanců. O tom, jak mechanismus sebenaplňujícího
se proroctví funguje ve vztahu k zaměstnancům, pojednává samostatná podkapitola dále.
3.2 Vývoj role středních manažerů
Vývoj role středních manažerů byl do jisté míry ovlivňován soudobým pojetím
strategických procesů. Dříve bylo na změny ve společnosti nahlíženo jako na racionální a
plánované aktivity, jejichž plán vytvořil primárně top management, a manažeři byli bráni jako
implementátoři těchto změn (Kuyvenhoven, 2011). Cílovou strategii tedy zformuloval top
management a hlavním úkolem středního managementu a liniových vedoucích byla kontrola
procesu implementace. V oblasti porozumění organizačním strategickým procesům a změnám
byla zpočátku pozornost věnována tedy především úrovni top managementu a střední
management byl brán jako složka zahrnutá pouze do procesu kontroly, tudíž byl pojímán
poměrně pasivně. Ve skutečnosti však manažeři zodpovědní za implementaci změny na tento
proces působili velmi silně.
Do konce 70. let byla za primární roli středních manažerů považována implementace
změny. Změna v přístupu k této tematice započala prací Henryho Mintzberga z roku 1978,
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kde se kriticky vyjádřil právě k tomuto oddělování procesu formulace a implementace změn.
Tato práce byla jednou z prvních a následovaly další, které vyzdvihovaly roli středních
manažerů v procesu změny (Wooldridge, Schmid & Floyd, 2008).
V pozdních 80. letech pomalejší růst ekonomiky posunul priority směrem ke
zvyšování rychlosti a flexibility. Organizace potřebovaly být více flexibilní a adaptabilnější,
aby odpovídaly aktuálním požadavkům trhu. Důraz začal být kladen právě na strategické a
hlavně efektivní procesy ve společnosti, a o to více se pozornost zaměřila na roli středních
manažerů (Kuyvenhoven, 2011). Posledních 25 let je tedy příznačných zvyšujícím se zájmem
o tuto oblast (Wooldridge, Schmid & Floyd, 2008). Role středních manažerů se postupně
začala měnit z pasivních přijímačů rozkazů shora v aktivní účastníky celého procesu, a tím
v klíčové postavy usnadňující celý proces. Tento pohled otevřel středním manažerům cestu k
ovlivňování strategických procesů v organizaci. Začaly se vyvíjet teoretické proudy
zaměřující se na roli středního managementu a na různé oblasti jejich působnosti. Uvedu tři
teoretické proudy, které se v současnosti stále rozvíjejí.
První z nich se zaměřuje na proces implementace. Hlavním představitelem tohoto
proudu je Lawrence G. Hrebiniak, emeritní profesor oddělení managementu na Whartonské
škole na Pennsylvánské univerzitě. Více než 20 let se věnuje tématu implementace
organizačních změn, zejména se soustředí právě na roli středního managementu. Proces
zavádění změny považuje za naprosto klíčový a zdůrazňuje, že manažeři jsou více trénováni
k procesu plánování, než aby byli připravování na reálné zavádění změny a na překážky,
kterým musí čelit (Hrebiniak, 2005). Identifikoval 12 nejčastějších výzev a bariér, které
manažeři vnímají jako nejzásadnější v tomto procesu. O výzkumu, který této identifikaci
předcházel a o jeho jednotlivých výsledcích, budu psát v další kapitole.
Druhý pohled, reprezentovaný Stevenem Floydem a Billem Wooldridgem, definuje
roli středního managementu především v souvislosti s jejich spojující komunikační funkcí
mezi top managementem a nižšími úrovněmi. Jedná se o dva vysoce uznávané profesory
v současnosti působící na Univerzitě v Massachusettsu, kteří se kromě jiných témat spojených
s managementem a řízením organizace zaměřují na management změn.
Dalšími současnými odbornicemi na proces zavádění změn jsou britské profesorky
z katedry managementu na londýnské univerzitě, Julia Balogunová a Veronica Hope
Haileyová, které na střední manažery nahlíží jako na klíčové postavy v procesu formulace
strategie.
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Podle nich by střední manažeři měli mít zásadní slovo při tvorbě strategie, která pro ně
i pro organizaci bude co nejvhodnější. Zdůrazňují, že pro úspěšné zavedení změny je nutné,
aby způsoby a metody tohoto zavádění odpovídaly kontextu organizace. Odmítají existenci
jednotného vzoru zavádění, který by mohl fungovat univerzálně ve všech organizacích.
Aby bylo pro manažery v procesu formulace plánu změny jednodušší zvolit vhodný přístup,
vyvinuly autorky „kaleidoskop změny“:

Obrázek č.2: Kaleidoskop změny
Zdroj: převzato a upraveno z Balogun & Hailey, 2008

Kaleidoskop má tři okruhy:


Vnější okruh zahrnuje širší strategický kontext změny.



Střední okruh zahrnuje specifické faktory, které musí být zváženy při formulování
plánu implementace.



Vnitřní kruh obsahuje souhrn oblastí, se kterými mohou manažeři při plánování
pracovat.

3.3 České prostředí
V české literatuře není tato oblast příliš zkoumána, více výzkumů a literatury se věnuje
působení změn na zaměstnance. V manažerské literatuře proto v souvislosti se změnami
nalezneme spíše výčet negativních reakcí zaměstnanců a způsoby a návody, kterými mohou
manažeři s odporem zaměstnanců bojovat a předcházet mu. Zvládnout období zavádění změn
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je jednou z kompetencí, která se od manažerů očekává.
Česká odborná literatura se k roli středního managementu v procesech spojených se
změnami v organizaci příliš nevyjadřuje. Bedrnová a Nový (2007) se zmiňují o tzv. krizi
středního managementu. Střední úroveň managementu je popisována jako rovina řízení
komplikující komunikaci a zneprůhledňující kontrolu v organizaci. Dodávají, že východiskem
z této krize není eliminace střední úrovně managementu, ale větší důraz na systematickou
personální práci s nejschopnějšími jedinci zastávajícími vedoucí posty v rámci střední linie.
Nedostatečné propracování teorie věnující se procesům funkční restrukturalizace, a
tím pádem i roli managementu v tomto procesu, je dle Pitry (1998) možno vysvětlit
historickým vývojem v post-komunistických zemích Evropy. Západní firmy se těmto
procesům začaly věnovat zhruba před 50 lety, což je doba dostatečně dlouhá pro získání
cenných zkušeností a tvorbu efektivních koncepcí (Pitra, 1998). Co se tedy pozice
managementu v tomto procesu týče, platí to samé - na to, aby jejich role byla více
rozpracována, nebyl dostatek prostoru, a proto jsou manažeři z post-komunistických zemí
vystaveni výzvě v podobě nutnosti vstřebávat západem ověřenou a vyvinutou základnu
manažerských znalostí mnohem rychleji a ve specifických podmínkách (Pitra, 1998).
3.4 Střední manažer v roli implementátora
London (1988 podle Bedrnová & Nový, 2007) popisuje dvě kategorie rolí: iniciátory,
kam patří hlavně manažeři z řad top managementu, a implementátory. Specifickou rolí
z kategorie implementátorů jsou „manažeři jako implementátoři změn“. Pro ně jsou typické
neomezené pravomoci ve vedením přesně stanovených oblastech změny. Důraz je kladen na
jejich působení na ostatní zaměstnance organizace – mají jim být svým přístupem vzory, a
mají je úspěšně vést celým procesem změny. Jsou lépe obeznámeni s podrobnostmi jak
pracovními, tak i s podrobnostmi ohledně slabin a silných stránek pracovníků.
Pitra (1998, str. 181) na otázku kdo je manažer projektu a jaká je jeho úloha odpovídá
takto:
Manažer projektu je pracovník, jehož hlavním úkolem je zabezpečit stanovené cíle projektu - tedy zpracování
projektu v rámci daného rozpočtu, ve stanoveném termínu a v souladu se zadáním. Jeho základním úkolem je
sledovat a řídit vývoj projektu. Má jedinou jistotu: bude se muset vyrovnávat s odchylkami oproti plánu.
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4. Střední management a odpor ke změnám
Výše jsem se věnovala popisu nelehkého úkolu, který mají zaměstnanci na vedoucích
manažerských pozicích. Z uvedených poznatků vyplývá, jaké dopady může mít zvýšená zátěž
na tyto pracovníky.
Nejčastější pojetí odporu jej popisuje jako negativní reakci na přicházející změnu a
současně jako přirozenou součást procesu změny (Bovey & Hede, 2001; Armstrong, 2002;
Giangreco & Peccei, 2005). A i přesto, že jsou manažeři střední úrovně managementu pro
úspěšnou implementaci zásadní, téma jejich možného odporu ke změně bylo v literatuře
věnující se této oblasti dosud poměrně opomíjené (Giangreco & Peccei, 2005; Kuyvenhoven,
2011). Pozornost je v souvislosti s kladením odporu věnována zejména zaměstnancům a
manažeři v této perspektivě zastávají roli těch, kteří si s odporem zaměstnanců mají poradit a
efektivně jej zvládnout.
Výzkumníci, kteří se soustředí právě na střední management v souvislosti se změnami,
se zaměřují na různé oblasti v procesu změny, které se středního managementu týkají. Patří
sem například výzkum negativního či pozitivního působení středních manažerů na
zaměstnance podle toho, zda změny přijímají či odmítají, dále výzkum role středního
managementu v komunikačním procesu nebo vliv zapojení středních manažerů do plánování
změny na výsledné zavedení a přijetí či nepřijetí změn. Všichni teoretici se ale shodují v tom,
že střední management zastává v celém procesu implementace změn významnou pozici.
Porozumění tomu, jak manažeři svým přístupem a zapojením ovlivňují celkový výsledek, je
tedy důležitým aspektem, který si zaslouží pozornost.
Jak již bylo výše zmíněno, první zájem o oblast středního managementu se začal
objevovat v 70. letech minulého století a od let 80. bylo uskutečněno mnoho výzkumů
zaměřených na tuto oblast. Mnoho z nich se soustředí na vymezení role manažerů (zejména
dvojice Bill Wooldridge a Steven Floyd). Na téma odporu manažerů ke změně začalo být
pozornost koncentrována až v posledních letech. Roku 2007 byl uskutečněn výzkum
americkým institutem LEI (the Lean Enterprise Institute) pro výzkum a vzdělávání v oblasti
managementu. Každý rok tento institut provádí dotazníkové šetření zaměřené na manažerskou
činnost v souvislosti se strategickými postupy v organizačním prostředí. Sběr dat probíhá
online a oslovováni jsou manažeři ze stovek společností, pracující na různých pozicích a
v různých odvětvích.
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Celých 36,1 % z téměř 2500 respondentů, uvedlo odpor středního managementu jako
odpověď na otázku „Jaké jsou největší překážky při zavádění změn ve Vaší organizaci?“.
Tento výsledek jasně prokázal, že odpor středního managementu je v současnosti závažnou
implementační překážkou.
36,1 % Odpor středního
managementu
31 % Nedostatek znalostí způsobů
zavádění
27,7 %Odpor zaměstnanců

40,00%
35,00%
30,00%

23 % Odpor supervizorů
17,7 % Nedostatečné vnímání
naléhavosti
12,2 % Couvnutí od záměru

25,00%
20,00%

9,4 % Nevím

15,00%

8,8, % Náhled na změnu jen jako
na zpestření
4,9 % Nerozpoznaná finanční
hodnota
3,9 % Neschopnost překonat
odpor
3,3 % Selhání při zavádění změny
v minulosti
2,3 % Finanční omezení

10,00%
5,00%
0,00%

Graf č. 1: Největší překážky při zavádění organizačních změn dle Lean Enterprise Institute
Zdroj: Převzato a upraveno z Lean Enterprise Institute, 2007, str. 2

Toto poznání představuje velký pokrok a umožňuje rozvoj nových přístupů, které
pracují i s prvkem manažerského odporu. Zejména pro vedení by při formulaci strategie
zavádění změny měla být tato oblast možných komplikací známa. Jak uvádí Pitra (1998), platí
všeobecné pravidlo, že nejúčinnějším řešením krizových situací je zabránění možnosti jejich
vzniku, tedy prevence. Základem práce před zavedením změn by tedy mělo být systematické
prověření ohnisek možných budoucích krizí a následovně vypracování opatření proti jejich
vzniku. Je proto nezbytné, aby měl vrcholový management přehled o existujících slabinách a
možnostech jejich ohrožení (Pitra, 1998). A to nejen na úrovni řadových zaměstnanců, ale
právě i na úrovni středního managementu, který má na starosti samotnou implementaci.
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4.1 Diferenciace příčin rezistence
V oblasti zaměstnaneckého odporu se můžeme setkat s mnohými diferenciacemi (např.
Armstrong, 2002; Hospodářová, 2008). Ucelených a propracovaných diferenciací v oblasti
odporu středních manažerů je podstatně méně a většina z nich vychází z jednotlivých
výzkumů zahraničních autorů.
V této části své práce popíši jednu ucelenou diferenciaci a následně se budu věnovat
popisu jednotlivých příčin, které se nějakým způsobem opakují ve více výzkumech. Aby byl
tento přehled strukturovanější, rozdělila jsem popisované příčiny do tří kategorií. Vzhledem
k tomu, že organizační konflikty pramení ze střetu různých sil (Pitra, 1998, nazývá tyto síly
rezistenčními a hybnými), rozdělila jsem příčiny odmítání změn podle kritéria původu
tohoto střetu na příčiny s původem ve vztahu vedení – management, na příčiny pramenící
ze vztahu zaměstnanci – management a poslední kategorií je samotná úroveň managementu
a konflikty způsobené střetem sil ve vlastním vnímání manažerů. Na úvod vždy vyjasním
specifika těchto vztahů a posléze se budu věnovat popisu několika příčin, které byly výzkumy
identifikovány a popsány.
Diferenciace Lawrence G.Hrebiniaka
Ucelený popis základních příčin obav a možné důvody pro odmítání změn sestavil
americký emeritní profesor z Pensylvánské Univerzity, Lawrence G. Hrebiniak. Základním
pilířem Hrebiniakovy práce je zaměření na proces zavádění změny. Považuje jej za zásadní
část úspěchu. V jeho pojetí je tento proces souhrnem vzájemně propojených aktivit, které na
sebe logicky navazují. Největší výzva stojí tedy před managementem: bez opatrného, pečlivě
naplánovaného a promyšleného přístupu nemůže být dosaženo strategických cílů (Hrebiniak,
2005). Roku 2003 provedl výzkumné šetření, jehož cílem byla identifikace faktorů, které
manažerům znesnadňují proces zavádění změn a vytvoření jasného přehledu o těchto výzvách
a bariérách.
Wharton-Gartnerská studie
V první fázi dal Hrebiniak dohromady 12 faktorů, které ze své více než dvacetileté
zkušenosti z práce s manažery určil jako nejčastěji se opakující. Oprávněnost svého výběru
vysvětluje tím, že se jedná o položky s jasnou „face“ validitou (Hrebiniak, 2005). Předložil
těchto 12 faktorů více než dvěma stům manažerů, kteří měli zkušenosti s implementací
změny, a jejich úkolem bylo seřadit tyto faktory dle vnímané míry, kterou znesnadňovaly
proces změny. Součástí dotazníku byly i otevřené otázky, ve kterých se manažeři mohli
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vyjadřovat k uvedeným faktorům konkrétněji, a ve kterých mohli popsat své zkušenosti a
poznámky, které je k tématu napadaly. Zmiňovaných 12 faktorů bylo zahrnuto také do online
výzkumu výzkumné organizace Gartner, která oslovila přes 1000 manažerů se zkušenostmi
s implementací změn. Vrátilo se 243 vyplněných dotazníků. Výsledky svého výzkumu a
výsledky organizace Gartner následně Hrebiniak spojil a získal tak odpovědi od více než 400
manažerů. V návaznosti na tuto fázi uspořádal panelovou diskusi s několika desítkami
manažerů, s nimiž diskutoval výsledky, které vzešly z výzkumu. Záměrem bylo získat názory
manažerů na tyto výsledky. Umožnilo mu to dát dohromady také návrhy a opatření, která by
dle manažerů napomohla překonávat nejčastější překážky a dosáhnout úspěšného dovršení
procesu implementace. V následující tabulce uvádím výsledky popisované studie.
1.

Efektivní řízení změny – překonání odporu

2.

Zavedení změny měnící dosavadní strukturu a rozložení moci

3.

Nedostatečné či neadekvátní sdílení informací mezi těmi, kdo jsou zahrnuti do
procesu zavádění změny

4.

Nejasné rozdělení zodpovědnosti

5.

Nevhodně naplánovaná strategie

6.

Nedostatečné ztotožnění se změnou

7.

Neznalost modelů vedení změny – vlastní nekompetentnost

8.

Nevyjasněná role v celém procesu

9.

Malá tolerance vedení k riskantním krokům, nedostatek pravomocí pro
okamžitá rozhodnutí

10.

Nevhodná podpora ze strany vedení

11.

Nedostatečná podpora ze strany vedení

12.

Nedostatečné finanční zdroje

Tabulka č. 2: Výzvy a bariéry v procesu změn
Zdroj: převzato z Hrebiniak, 2005, str. 17, vlastní překlad z originálu

Organizace, které si uvědomují důležitost managementu, většinou věnují výcviku a
přípravě svých manažerů velké úsilí. Většina manažerů je, minimálně z počátku,
kvalifikovaná a motivovaná k výkonu. Ale, jak Hrebiniak (2005) dodává, i lidé, kteří mají
nejlepší motivaci a odhodlání ke skvělým výkonům, mohou být brzy demotivováni.
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4.2 Příčiny pramenící ze vztahu s vedením
Zásadní role vrcholového managementu při formování změn byla již popsána. Je proto
logické, že podobně důležitou roli bude vedoucí složka organizace hrát i v procesu zavádění
změny, a tudíž že vztah vedoucích pracovníků k tomuto procesu bude silně působit na
manažery zodpovědné za implementaci.
Dobrý vztah středního managementu s vrcholovým managementem patří podle Floyda
a Wooldridgeho (1997) mezi faktory, které se zásadně podílejí na efektivitě a úspěšnosti
implementace změny.
Dobrý vztah autoři definují těmito dvěma faktory:
•

Vedení si uvědomuje důležitost role středního managementu.

•

Vedení a management mají navzájem vyjasněná svá očekávání.

Hornsby, Kuratko a Zahra (2002) ve svém výzkumu popisují vztah s vedením jako
jeden z faktorů, který výrazně přispívá hladkému průběhu implementace. Konkrétně tento
faktor zahrnuje ochotu vrcholového managementu usnadňovat a podporovat práci středních
manažerů, a také ochotu poskytovat nezbytné finanční zdroje a přístup k odborným zdrojům.
Důležitý zdroj, k němuž by vedení mělo zajistit přístup, představuje také čas. Jedním
z faktorů, které mohou být pro manažery limitující, je totiž nedostatek času. Není výjimečné,
že je po manažerech vyžadováno více, než je v jejich časových možnostech. To se týká jak
vyvíjení nových podnětů, tak třeba i samotného zavádění změny. Kuyvenohovenová (2011)
uvádí, že manažeři často musí vynakládat velké úsilí, aby dokázali zkombinovat povinnosti
spojené se zaváděním změn se svými stávajícími pracovními povinnostmi.
4.2.1 Komunikace s vedením
Jedná se o jeden z nejzásadnějších prvků celého procesu zavádění změn. Každý
člověk, který bude změnou ovlivněn, by o ní měl být informován. Potíže mohou nastat, pokud
je komunikace nevhodná, opožděná nebo pokud naprosto chybí. Hospodářová (2008)
zdůrazňuje, že je nutná zejména komunikace shora dolů na všech úrovních. Management se
musí snažit maximálně zapojovat všechny, kterých se změna dotýká, do diskuse a zvyšovat
tím jejich zájem o věc. Dále k důležitosti komunikace dodává: „V čase změn v organizaci
potřeba komunikace strmě stoupá a stává se klíčovou. Bez komunikace je každá změna
předem odsouzena k zániku.“ (Hospodářová, 2008, str. 63).
Dle Pitry (1998) je nejistota způsobená nedostatkem informací jednou z hlavních
příčin vzniku konfliktu. Košťan, Bělohlávek a Šuleř (2006) dodávají, že funkcí efektivní
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komunikace je neustálé ujišťování se o tom, zda všichni chápou stejně směr, který by měli
sledovat. Součástí komunikace by mělo být sdělování úspěchů i neúspěchů.
4.2.2 Podpora ze strany vedení
Podpora top managementu zahrnuje zejména složky oceňování úspěchů a přiměřenou
toleranci k neúspěchům. Pokud manažeři vědí, že mohou ve své roli i chybovat a nebudou
za své chyby přísně trestáni, mohou svou práci provádět bez zbytečného vnitřního tlaku.
Vrcholový management by se měl ujmout iniciativy v objasňování vize a strategických
cílů organizace. Zodpovědností vrcholového managementu je také výběr vhodné strategie,
která povede k dosažení cílů. Neznamená to však, že by vyšší management přebíral práci
středního a nižšího managementu, naopak by měli tyto řídící úrovně povzbuzovat k zapojení
se do procesu plánování. Podporou v tomto smyslu potom může být vhodný systém
odměňování a vymezení přiměřeného času a zdrojů pro plánování (Košťan, Bělohlávek &
Šuleř, 2006).
4.2.3 Kontrola ze strany vedení
Nadměrná kontrola ze strany vedení je jedním ze silně demotivujících faktorů.
Naznačuje nedůvěru, nebo naopak nedostatek zájmu a tudíž nedostatečnou podporu.
Marginson (2002) poukázal na vliv kontrolních zásahů ze strany vedení. Uvádí, že způsob a
síla kontroly ovlivňuje aktivitu manažerů při vytváření strategických návrhů a při zavádění
změny.
4.3 Příčiny pramenící ze vztahu se zaměstnanci
Manažeři mají za úkol zejména efektivně zvládnout práci se zaměstnanci – mají jim
předat vizi změny a pomoci jim překonat mnohdy obtížné období implementace. V teorii se
popisují způsoby úspěšné práce se zaměstnanci, které mají za úkol předcházet vzniku
obávaného odporu. Několikrát zmiňovaný John Kotter se této oblasti věnuje intenzivně a
sestavil osmikrokový model zavádění změny, kde manažerům dává rady, jak celý proces
efektivně řídit a dovést do zdárného konce. I mnozí další autoři podávají návody, jak se
zaměstnanci pracovat, a jsou popsány modely zavádění změn, které zahrnují i složku péče o
zaměstnance. Ač teorie poskytuje bohaté množství nápověd, větší či menší formě odporu ze
strany zaměstnanců se vyhnout nelze.
Vztah středních manažerů a zaměstnanců z nižších úrovní je specifický. Podstatnou
roli hraje zejména vliv, kterým manažeři na zaměstnance působí, a který je může i na
nevědomé úrovni pracovně korigovat. Armstrong a Stephensová se k tomuto vztahu vyjadřují
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následovně: „Manažeři prosazují vhodné chování tím, že slouží jako vzor, a ovlivňují aktivity
členů svých týmů v tom, co dělají a jak to dělají.“ (Armstrong & Stephens, 2008, str. 45)
Manažeři mohou a měli by sloužit jako model pro chování, které vyžadují od svých
podřízených (Cejthamr & Dědina, 2010). Mají-li vedoucí manažeři dobré postavení a těší-li se
autoritě mezi svými podřízenými, v mnohém jim to zlehčuje situaci. Pokud zaměstnanci vidí,
že jejich manažer změně věří, dokáže jim předat vědomí naléhavosti změny a zároveň jim
dodává odvahu a pocit jistoty, má nakročeno k úspěšnému zvládnutí změny. Horším případem
je situace, kdy sám vedoucí pracovník nemá důvěru ve změnu a zakouší podobné pocity, jako
řadoví zaměstnanci: nejistotu, strach o své místo, nedůvěru. V tomto případě může být jediný
projev nesouhlasu se změnou v přítomnosti zaměstnanců osudový. Jakmile zaměstnanci
vycítí, že člověk, který je má úspěšně provést blížící se krizovou situací, sám nevěří, že se to
podaří, jejich úzkost vzroste. S těmito vědomými i nevědomými postoji manažera souvisí jev
zvaný sebenaplňující se proroctví.
Sebenaplňující se proroctví
Přístup manažera k plánované organizační změně může výrazně ovlivňovat chování
zaměstnanců. Selhání snah zavádění nových struktur může být důsledkem působení
sebenaplňujícího se proroctví. V pracovním prostředí je sebenaplňující se proroctví
všudypřítomné a vliv, kterým působí na způsob práce zaměstnanců, je velmi silný. Jeho
specifikem je však to, že může být skrytý, a že ti, kdo ho šíří, si nejsou svého vlivu vědomi
(Hayes, 2005). S tím souhlasí i Bedrnová a Nový (2007), kteří se vyjadřují k takzvané teorii
skupin. Tato teorie do popředí zájmu umisťuje vliv vztahu mezi manažery a řízenými
zaměstnanci. Shodně s Hayesovou uvádějí, že manažeři si mnohdy tento zásadní aspekt své
role ani neuvědomují.
Sebenaplňující se proroctví může působit jak na negativní úrovni, tedy zhacením celé
implementace, tak i na té pozitivní. V případě, že manažer změně věří a svým chováním a
přesvědčením o prospěšnosti změny dovede celý proces k úspěšnému konci.
Hayesová popisuje případ negativního působení sebenaplňujícího se následujícím
způsobem:
Vezmeme si například manažera, který věří, že konkrétní projekt nemá smysl a ničeho se jím nedosáhne.
Nevědomě takový manažer nebude poskytovat podporu těm, kteří na projektu pracují, a bude svým postojem
vytvářet dojem, že celá záležitost je ztrátou času. Ostatní lidé zapojení do projektu tento vztah zachytí a nebudou
se sami příliš snažit. Provedení projektu je tedy chabé a nakonec projekt selhává. Původní přesvědčení manažera
se stává sebenaplňujícím proroctvím. (Hayes, 2005, str. 87).

30

Pozitivní působení sebenaplňujícího se proroctví popisuje Hayesová následovně:
Manažer, který je skutečně přesvědčen, že projekt může uspět, bude povzbuzovat lidi, kteří na něm pracují, a
pomáhat jim v těžkých okamžicích, co ž může dovést projekt ke zdárnému cíli. Vůdce, který od svých pracovníků
očekává to nejlepší, přenáší nevědomě toto očekávání tónem svého hlasu, stylem interakce a cíli a pracovními
standardy, které stanovuje. Charismatickými vůdci jsou často lidé, kteří takto pracují, aniž by si toho byli
vědomi: jednoduše je podle nich samozřejmé, že všichni chtějí odvést co nejlepší práci. (Hayes, 2005, str.

89).
V souvislosti s vlivem, který má manažer na své podřízené, hovoří Pitra (1998) o roli
vzoru, jakožto o jedné z hlavních rolí, které manažer paralelně zastává. Tuto roli popisuje
jako model žádoucího pracovního chování pro zaměstnance.
4.3.1 Odpor ke změně
Odpor zaměstnanců je jedním z často uváděných faktorů, které střední manažeři
vnímají jako bariéru v procesu zavádění změny (Hrebiniak, 2005). Střední manažeři mohou
svým chováním přispět ke vzniku odporu ze strany zaměstnanců. Blíže popíšu oblasti
očekávání a důvěry, které bývají nejčastějšími příčinami vzniku zaměstnaneckého odporu, a
na které střední manažeři svým chováním přímo působí.
4.3.2 Očekávání a důvěra
V oblasti očekávání ze strany zaměstnanců směrem k manažerům závisí na vztahu,
jaký mezi sebou mají vybudovaný. V případě, že zaměstnanci manažerovi důvěřují a spatřují
v něm autoritu, jedná se o ulehčující okolnost celé implementace. Pokud je manažer vnímán
jako osobnost a má mezi zaměstnanci dobré postavení, lépe přijmou vizi změny. Nutné je
samozřejmě i to, aby byl sám manažer přesvědčen o správnosti změny, nebo aby byl alespoň
schopen působit na zaměstnance jistým, nepochybujícím dojem.
S očekáváním souvisí koncepce psychologické smlouvy. Psychologickou smlouvou
se rozumí nepsaný soubor vzájemných očekávání a povinností zaměstnance a organizace.
Sims (1994) uvádí, že nejdůležitější je vyváženost psychologické smlouvy. V případě, že není
této vyváženosti dosaženo, nemohou se rozvíjet trvalé a harmonické vztahy mezi
zaměstnancem a organizací. Upozorňuje také na fakt, že v důsledku měnícího se
organizačního prostředí jsou po zaměstnancích vyžadovány nové způsoby chování, které
neodpovídají tomu, co od nich bylo vyžadováno před změnou (Sims, 1994). A právě tento
nesoulad může být zdrojem negativních pocitů, jež mohou vyústit v odmítavé chování.
Psychologická smlouva totiž ovlivňuje nejen vnímání, ale především chování. Vytváří emoce
a postoje, které chování usměrňují (Spindler, 1994).
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Zaměstnanci tedy v návaznosti na psychologickou smlouvu očekávají od manažerů, že
podle ní budou jednat. Problém může nastat ve chvíli, kdy se změní poměr požadavků obou
stran. Taková situace může vést k narušení organizačního klimatu, kultury a vztahů celkově.
Velkou roli v reakci a formě přijetí ze strany zaměstnanců hraje také důvěra
zaměstnanců v implementátory. Důvěra je fenomén, který prostupuje celý náš život a v
oblasti zavádění změn se jedná o nesmírně důležitý aspekt. Znovu tedy narážíme na fakt, že
ve vztahu k reakci zaměstnanců na změnu hrají manažeři jednu z klíčových rolí. Pokud je
důvěra nějakým způsobem narušena, může vést ke vzniku negativních projevů narušujících
proces implementace změny a celé fungování společnosti. V případě, kdy zaměstnanci
pohlížejí na práci manažerů skepticky, může dojít k situaci, že se proti manažerovi spojí
v nepřátelsky zaměřenou koalici. Taková atmosféra nejen neprospívá vztahům na pracovišti,
ale také může narušovat sebedůvěru manažerů a zvyšovat jejich obavy z úkolu zavedení
změny.
K narušení důvěry může dojít v případě, kdy selže komunikace a manažeři nejsou
k zaměstnancům zcela upřímní. V takových případech často dochází ke zkreslování
informací, zejména ke zdůrazňování pozitiv a bagatelizování či zatajování možných
negativních důsledků. Důvodů takového jednání je více. Manažeři se tímto způsobem mohou
snažit dosáhnout zvýšené participace zaměstnanců nebo se chtějí vyhnout ztrátě své pověsti
(DePaualo, Kashy, Kirkendol & Wyer, 1996). Neetické a neupřímné jednání se častěji
vyskytuje v situacích, kdy jsou „sázky“ vysoké, kdy jedinec vnímá vyšší tlak a ví, že pokud
nebude ve svém jednání úspěšný, může něco ztratit. Stejně tak vědomí toho, že může získat
něco cenného, zvyšuje výskyt takového jednání (Hegarty & Sims, 1978). Faktory, které
mohou podněcovat neupřímné jednání v organizačním prostředí v kontextu změny, jsou tedy
vysoké odměny, vysoká míra soutěživosti a také ohrožení vlastní pozice.
Na objasnění mechanismů spuštěných nespravedlivým jednáním ze strany vedení se
zaměřily práce některých výzkumníků. Výsledkem bylo potvrzení domněnky, že vnímané
nespravedlivé zacházení a narušování domluvených záruk vede ke vzniku pocitů rozhořčení a
mnohdy až k rozvinutí touhy po odvetě (Folger & Skarlicki, 1999).
Je ale také třeba zmínit, že označování odporu zaměstnanců za základní faktor
neúspěchu může být ze strany manažerů způsob, jak skrýt vlastní selhání (Krantz, 1999).
Stejně tak zaměstnanci mohou vystupovat vůči manažerům – obviňují je ze selhání, spíše než
aby chyby hledali v sobě. Clinard (1983, podle Piderit, 2000) přišel se zajímavým konceptem,
ve kterém na odpor zaměstnanců a jeho různé formy, jejichž společným faktorem je ztěžování
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práce manažerům, pohlíží jako na trest. Zaměstnanci považují pozici manažerů za bezpečnější
a perspektivnější, oproti nim si připadají nahraditelní, a tudíž se cítí více ohroženi. Projev
odporu je tedy jakousi snahou znesnadnit pozici i manažerům.
4.4 Příčiny vznikající na úrovni středního managementu
Výše uvedené oblasti pramenící ze vztahů s vedením a ze vztahů se zaměstnanci
působí na utváření vědomých i nevědomých postojů, které manažeři zaujímají ke změně, a
tudíž ovlivňují jejich přístup a výsledné chování. Mohou se tedy stát příčinami, které vedou
ke vzniku obav a následně k odmítání změn. Existuje ještě další oblast možného vzniku obav,
kterou je subjektivní vnímání manažerů, kterým hodnotí změnu ve vztahu ke své osobě.
Nejvýraznějšími oblastmi působení z okruhu subjektivního vnímání jsou následující tři
kategorie:


obava o moc a vlastní postavení



role – vnímání vlastní funkce a postavení v procesu implementace



ztotožnění se změnou

4.4.1 Obava o moc a vlastní postavení
Moc je součástí každé pozice, která je charakteristická tím, že zahrnuje podřízené.
Může mít řadu zdrojů a konkrétních podob (Bedrnová & Nový, 2007). Již zmiňovaný klasik
organizační teorie Henri Fayol (Wren & Bedeian, 2009) řadí mocenskou autoritu, spolu
s odpovědností, mezi 14 základních principů managementu. Autorita je právo dávat příkazy a
vyžadovat poslušnost. Rozlišujeme mezi oficiální autoritou manažera a autoritou
pramenící z osobnosti jedince.
Oficiální autorita manažera zahrnuje tyto složky:
1. Legitimita: pozice v mocenské hierarchii, statut funkce
2. Oprávnění odměňovat podřízené
3. Možnost trestat
Autorita pramenící z osobnosti jedince zahrnuje tyto složky:
1. Úroveň informovanosti o smyslu pracovních činností a odborné znalosti
2. Působivost a kouzlo osobnosti
Pozice a mocenská autorita každého zaměstnance se vyvíjí, může docházet k jejímu
nárůstu, nebo naopak k jejímu snižování. Vyznačuje se tedy určitou dynamikou vývoje. V
souvislosti se změnami může dojít k její transformaci buď prvotně - tedy je-li takováto změna
součástí nově implementované strategie podniku (restrukturalizace s přerozdělením
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pravomocí), nebo druhotně, jako následek nevydařených implementačních pokusů. Pokud se
implementace nedaří, což je ten druhý popisovaný případ, může dojít ke ztrátě osobního vlivu
a prestiže a mocenská autorita může být i úplně ztracena (Pitra, 1998). Pitra dále uvádí, že na
rozdíl od řadových pracovníků, kteří nad sebou mají pevné vedení nadřízeného, musí
manažeři spoléhat především sami na sebe. Mají sice dány pokyny shora, očekává se od nich
ale, že budou ve své práci iniciativní, tvůrčí a vzhledem k míře pravomocí, jimiž disponují, že
budou nést i vyšší zodpovědnost za svou činnost. Narážíme zde tedy znovu na složitost role
manažera, ve které se mísí náročné požadavky s vysokým očekáváním.
Roku 1986 uskutečnili Guth a MacMillan studii, jejímž cílem bylo upozornit na
možný dopad odporu kladeného středním managementem. Kriticky se vyjádřili k opomíjení
této možnosti a zdůraznili fakt, že samotní manažeři ze střední linie mohou být překážkou
zavedení změny. Podle autorů se věnuje málo pozornosti faktoru ohrožení vlastních zájmů,
což je oblast, kterou manažeři hodnotí primárně. Varianta, že cílová představa vrcholového
managementu se zcela

neslučuje s představami středních

manažerů,

je poměrně

pravděpodobná, a rozdílný pohled na nutnost změny a na její možné důsledky může vést
k odporu manažerů. V případě, že střední manažeři vnitřně nesouhlasí s vizí vrcholového
managementu, mohou se obrátit proti procesu zavádění změn. Způsob, který pro svůj odpor
zvolí, může být různý – od přesvědčování ostatních manažerů o nepotřebnosti změny přes
vytváření koalic proti vedení až po veřejné shazování záměrů vedení (Guth & MacMillan,
1986). V tomto případě může být příčinou odporu obava o moc a postavení. Mnoho autorů
se shoduje, že individuální nebo koaliční intervence proti zavádění změn jsou běžnou reakcí
na rozhodnutí z vyšších organizačních sfér (Guth & MacMillan, 1986).
Guth a MacMillan (1986) tedy o motivaci středních manažerů tvrdí, že více než zájmy
společnosti je motivována jejich vlastními zájmy souvisejícími s mocí a postavením. Pokud
manažeři mezi těmito zájmy pociťují nesoulad, mohou se ke změně postavit negativně, a tím
utvořil zásadní překážku pro její zavedení.
Faktorem, který přímo působí na tuto příčinu obav, je pocit závazku (organizational
commitment), který autoři Cook a Wall (1980) popisují jako vnitřně prožívané pocity
související s organizací, ve které člověk pracuje. Zejména se jedná o prožívání spojené
s pocitem oddanosti a ztotožnění se s vyššími cíli a hodnotami společnosti a s prožíváním
vlastní role ve společnosti. Buchanan (1974 podle Cook & Wall, 1980) zdůrazňuje tři
komponenty související s mírou pocitu závazku: identifikace a internalizace cílů a hodnot
společnosti, vlastní role ve společnosti a loajalita – pocit toho, že člověk do organizace
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„patří“ a chce v ní setrvat. Cook a Wall (1980) dodávají, že podstatný efekt má také důvěra ve
vedení a pozitivní mezilidský přístup zejména v prvním roce po přijetí do organizace. Aby si
autoři ověřili svou teorii o chování středních manažerů v situacích, kdy jsou v sázce jejich
osobní cíle, provedli výzkumné šetření, kterého se účastnilo 90 manažerů. Jednalo se o
manažery, kteří měli zkušenosti se zaváděním změn, a kteří se setkali se situací, kdy se
změnou nesouhlasili a odporovali jí. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem a do jaké
míry mohou negativní intervence ze strany středního managementu ovlivnit celý proces
implementace. Výzkumný vzorek manažerů byl požádán o krátký popis situací, ve kterých
byli na rozhodovací pozici, a ve kterých se postavili proti zaváděné změně. Dohromady bylo
sesbíráno 330 psaných výpovědí o takových situacích. Výsledná analýza ukázala, že manažeři
změně aktivně odporovali jak ve fázi jejího utváření (60 % případů), tak ve fázi zavádění
změny (38,9 %). Dále se ukázalo, že ve většině případů byli manažeři ve svém odporu
úspěšní – když se změnou nesouhlasili a rozhodli se jít proti ní, svým chováním výrazně
snížili kvalitu zaváděné změny, nebo ji svou sabotáží úplně znemožnili. Posledním zjištěním
bylo, že manažeři se často formovali do koalic jdoucích proti vedení. Skupiny středních
manažerů odporující změně byly při rezistenci mnohem úspěšnější (Cook & Wall, 1980).
4.4.2 Vnímání vlastní role v procesu implementace změny
Vnímání vlastní role v rámci procesu zavádění změn je jedním z nejdůležitějších
faktorů, které mohou mít vliv na případnou negativní reakci ze strany středního managementu
(Hrebiniak, 2005). Rolí se rozumí soubor chování, které je v daném kontextu od jedince
očekáváno. Lidé vystupují v mnoha rolích v různých kontextech. V organizačním prostředí se
setkáváme s poměrně jasně vymezeními rolemi. Souvisí to s faktem, že se jedná o prostředí
výkonově zaměřené a hierarchické, tudíž přirozeně tíhnoucí k jasně definované formální
struktuře (Biddle, 1979 podle Floyd & Lane, 2000).
Na vnímání vlastní role má velký podíl i struktura organizace. Pokud společnost
zahrnuje mnoho úrovní managementu, ztrácí manažer-implementátor pocit výjimečnosti a
svou roli nepojímá s takovým nasazením jako v případě, kdy je struktura organizace plošší a
manažer tudíž zastává výlučnější pozici (Carney, 2004).
V souvislosti s vnímáním role v procesu implementace změny se hovoří o tzv.
konfliktu rolí (Wooldridge, Schmid & Floyd, 2008). V případě, že se střední manažeři setkají
s nekonzistentními požadavky ze strany vedení, může tato nekonzistentnost vést k odlišnému
výkladu rolí. Jednoduše řečeno, střední manažeři vnímají očekávání vedení jinak, než vedení
ve skutečnosti zamýšlí. Je proto velmi důležité, aby byla všechna očekávání vyjasněna.
35

Podle Hrebiniakova (2005) výzkumu, zmiňovaného v úvodu této kapitoly, je nejasné
vymezení role manažery hodnoceno jako jeden z faktorů ztěžujících proces zavádění změn, a
tudíž možná příčina jejich odporu a odmítání. Tento bod zahrnuje konkrétně: Nedostatečné
chápání vlastní role v organizační struktuře a funkce v procesu řízení změny2. Nedávná studie
autorů Hana, Wanga a Donga (2014) ukázala, že vnímání konfliktu rolí u středních manažerů
nesnižuje jejich celkovou pracovní spokojenost, ale významně působí na prožívání úzkosti
spojené s konkrétní pracovní činnosti, jež konflikt vyvolává. Z toho vyplývá, že nevyjasnění
rolí v souvislosti s procesem zavádění změny může u pracovníků středního managementu
vyvolávat úzkost.
4.4.3 Ztotožnění se změnou
Jedná se o možná nejdůležitější součást postoje manažera ke změně. Důležité může
být například to, odkud změna vychází – zda z iniciace vlastní řídící úrovně, iniciace
zaměstnanců nebo iniciace vedení. K pocitu vzniku vnitřního závazku přispívá i jasnost
definovaných cílů. Pokud mají jednotlivci cíle jasně definované, není třeba dalších instrukcí
a rozhodnutí. Dalšími prvky spoluutvářejícími postoj k cíli jsou zapojení jednotlivců do
plánování a možnost přispívat svými nápady (Košťan, Bělohlávek & Šuleř, 2006). Jedná se o
komplexní oblast, na níž působí mnoho faktorů, například již zmiňované zhodnocení ohrožení
vlastních zájmů (Guth & MacMillan, 1986).

2

"Lack of understanding the role of the organizational structure and design in the execution process“ (vlastní

překlad)
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5. Návrh výzkumného projektu
Cílem této části bakalářské práce je předložení návrhu výzkumného projektu, který
bude vycházet z poznatků uvedených v předcházející literárně-přehledové části. Tématem
práce jsou postoje manažerů k organizačním změnám se zaměřením na příčiny obav a
možného odmítání změn. Na tyto dvě oblasti cílí i předkládaný návrh výzkumu.
Při tvorbě tohoto návrhu jsem se rozhodla vycházet z faktu, že v českém prostředí není
situace v oblasti manažerských postojů ke změnám nijak blíže zmapována. Předložený návrh
se tedy zabývá identifikací postojů českých manažerů k organizačním změnám a identifikací
příčin obav a odmítání těchto změn. Jedná se mapující studii, přičemž bude využito
kvalitativní metody sběru dat.

5.1 Východiska výzkumného projektu
Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, v českém prostředí není specifické roli
středních manažerů, kteří se podílejí na implementaci změn a často jsou i uživateli změn,
věnováno příliš mnoho pozornosti. Historický vývoj naší země se projevil ve vývoji všech
oblastí lidského života, tedy i ve vývoji organizační teorie (Pitra, 1998). Změny, jakožto
neodmyslitelná součást života organizace, jsou teoreticky zpracovány podrobně. Známe jejich
členění, důvody a způsoby vzniku. Kromě toho mají manažeři k dispozici množství návodů,
které je mají jejich implementační cestou provázet. Například mohu zmínit několikrát
citovaného Kottera a jeho osmikrokový model zavádění změn (Kotter, 2000). Manažeři se
prostřednictvím literatury také mohou podrobně seznámit s důvody odporu zaměstnanců a s
návody, jak tento odpor efektivně překonat nebo se mu vyhnout (Pitra, 1998; Hospodářová,
2008; Ulrich, 2009 a další). Málo se však mohou dozvědět o úskalích změny z hlediska své
vlastní role. Neexistuje souhrnná práce, která by se věnovala příčinám obav a odmítání změn
manažerů. S pomocí takového přehledu by bylo pro vrcholové manažery, i pro manažeryimplementátory samotné, možné porozumět mechanismům, které mohou vést k neúspěchu při
zavádění změny.
Koncepty klasifikace faktorů přispívajících ke vzniku odporu ze strany středního
managementu, které byly popsány v předešlé části, vycházejí z rozsáhlých zahraničních
výzkumů a zkušeností autorů, kteří se intenzivně věnují procesu změny. Například mohu
připomenout Lawrence G. Hrebiniaka a jeho výzkum čítající přes 400 manažerů, nebo
výzkum autorů A. Giangreca a R. Pecceie, který byl uskutečněn na vzorku 322 manažerů
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národní italské elektrárenské firmy a zaměřoval se na zjišťování vlivu faktorů spojených
s vlastními zájmy manažerů při formování jejich postoje ke změně. Všechny tyto koncepty a
výzkumy byly vyvinuty v zahraničním prostředí, nemohou být proto nekriticky převedeny na
naše prostředí, aniž bychom si jejich platnost nejprve ověřili.

5.2 Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Abychom mohli usuzovat na příčiny obav a odmítání změn středních manažerů, je
zapotřebí získat dostatečné množství informací o způsobu, jakým fungují implementační
procesy v českém organizačním prostředí a zejména o způsobu, jakým tyto procesy vnímají
střední manažeři.
Hlavním cílem tohoto výzkumu je tedy zmapování situace v prostředí tří vybraných
českých společností a identifikace nejčastěji vnímaných překážek v procesu implementace
změny. Výsledky tohoto výzkumu se mohou stát podkladem pro další výzkumy v této oblasti,
které by se blíže zaměřily na jednotlivé překážky implementace vnímané z pozice středních
manažerů. Zároveň, jak v případě podobných pracovních analýz uvádějí Bedrnová a Nový
(2007), může tato výsledná analýza posloužit společnostem, v nichž bude sběr dat probíhat,
jako podklad pro realizaci odborných příprav manažerů s cílem zkvalitnění jejich výkonu a
přípravy na možné budoucí změny.
Z popsaných cílů vycházejí i základní výzkumné otázky, na které bude výzkum
hledat odpověď:


Jaké je postavení středních manažerů v procesu formulace a implementace změn?



Jaké postoje zaujímají střední manažeři ke změnám?



Jaké výzvy vnímají střední manažeři v procesu implementace změn?



Jaké bariéry vnímají střední manažeři v procesu implementace změn?
Po vzoru Hrebiniaka (2005) jsem oblast příčin obav a odmítání změn rozdělila a

pojmenovala jako oblasti výzev a bariér. Tato formulace se mi jeví jako vhodnější, neboť
slova „obavy“ a „odmítání“ mají negativní konotaci, kdežto „výzvy“ a „bariéry“ mohou být
zejména pro převážně výkonově nastavené manažery lépe uchopitelné.
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5.3 Design projektu
Jedná se o mapující studii. Tento typ výzkumného projektu jsem zvolila z toho
důvodu, že zvolené téma je velmi komplexní a v souvislosti s managementem poměrně
neprobádané. Podle Ferjenčíka (2010) je mapující studie cílená na zorientování se a
porozumění danému problému. Záměrem je tedy získat hlubší vhled do problematiky, o níž
víme málo. Mikšík (1986) mapující výzkumné projekty dále člení na orientační výzkumy,
popisně zjišťovací výzkumy a případové studie. Tento výzkumný projekt bude orientačním
výzkumem, tedy „sondou, jejímž smyslem je postihnout a klasifikovat proměnné a vztahy
prosazující se ve studované oblasti jevů“ (Mikšík, 1986, str. 50).
Studie má za cíl s pomocí polostrukturovaných rozhovorů utvořit základní přehled o
problematice postavení středních manažerů v procesu organizačních změn a získat dostatečné
množství informací o výzvách a překážkách, se kterými se čeští střední manažeři v tomto
procesu setkávají.
5.3.1 Organizace výzkumného šetření
Vzhledem k tomu, že zvolenou metodou je polostrukturovaný rozhovor, který
vyžaduje přímou interakci tazatele a dotazovaného, bude zapotřebí zajistit vhodné prostředí
k realizaci rozhovoru. Primárně bude snahou zajistit takové prostředí v rámci organizací, které
budou do výzkumného šetření zahrnuty, aby se respondenti mohli uvolnit ve svém přirozeném
pracovním prostředí. Na tomto místě budou zajištěny vyhovující podmínky, jako je soukromí
a klid.
Před začátkem rozhovoru bude respondent upozorněn na skutečnost, že rozhovor bude
nahráván na diktafon. Zároveň mu budou sděleny základní informace o výzkumu a bude
ujištěn, že rozhovor je anonymní a po provedení přepisu bude nahrávka smazána. Respondent
obdrží k pročtení a k podpisu informovaný souhlas a tazatel dá prostor na případné dotazy.
Doba jednoho rozhovoru bude přibližně 30-60 minut v závislosti na množství zkušeností
s procesem implementace změny. Do výzkumu budou zahrnuti respondenti, kteří zažili
minimálně jednu takovou zkušenost, maximum nebude určeno. Vzhledem k zahrnutí tří
různých organizací a k celkovému množství respondentů se odhadovaná doba celého procesu
sběru dat pohybuje kolem tří měsíců.

5.3.2 Výzkumný soubor
Projekt se zaměřuje na populaci českých manažerů, kteří se v rámci své pracovní
pozice podílejí na procesu implementace změn a nesou zodpovědnost za jeho výsledky.
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Výběrovým souborem, tedy reprezentanty této dané populace, budou střední
manažeři, kteří mají zkušenost s procesem zavádění změn ve společnosti.
Operacionální definice manažera na střední úrovni odpovídá vymezení použitému
v první části této práce, tedy popisu pracovníků, kteří jsou v pozici podřízené vedoucímu,
top managementu, a nadřízené úrovni liniových vedoucích a řadových zaměstnanců
(Dutton & Ashford, 1993).
Zkušeností se zaváděním změn je myšlena taková zkušenost, která zahrnuje zapojení
daného jedince do procesu vedení změny. Může mít podobu plné odpovědnosti za proces
nebo odpovědnosti částečné.
Jednalo by se o 3 středně velké společnosti, jejichž spojujícím faktorem by kromě
velikosti byl i fakt, že v průběhu uplynulých pěti let prošly změnou zásadnějšího charakteru.
Podle definice Evropské komise (2006) do kategorie středně velkých organizací spadají
společnosti zahrnující 50 až 250 zaměstnanců. Doba od uplynutí změny je ohraničena pěti
lety z toho důvodu, aby si její aktéři s vyšší pravděpodobnosti byli schopni vybavit své
tehdejší prožitky. Typ změny, kterou vybrané společnosti prošly, spadá do jedné
z následujících kategorií v podobě, v jaké je předkládá Lojda (2011, viz tabulka v první
kapitole práce). Těmito kategoriemi jsou: velká změna, výrazná změna, hluboká změna nebo
zásadní změna.
Všechny tři organizace by byly bankovního zaměření a čítaly by každá přibližně 200
zaměstnanců. Sběr dat by proběhl u všech manažerů na střední úrovni, kteří by měli zkušenost
s minulou změnou. Předpokládaný vzorek manažerů by dohromady činil 90 osob (z každé
organizace 30). Jednalo by se tedy o nenáhodný kriteriální výběr, kdy kritériem by byla
zkušenost s procesem implementace změny v pozici středního manažera.
Etické aspekty šetření
Vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt pracuje přímo s lidmi zaměstnanými
v organizacích a cílem je získat informace, které by někteří jedinci mohli vnímat jako citlivé
či kompromitující, je potřeba zajistit etickou stránku výzkumu. Podle Punche (2006) jsou
ústředními otázkami každého výzkumu informovaný souhlas, diskrétnost a anonymita,
vlastnictví dat a výsledky, použití a zneužití výsledku, poctivost a důvěra, reciprocita,
intervence a obhajoba, škoda a riskování a v neposlední řadě konflikt zájmů. Všechny tyto
aspekty budou ošetřeny tak, aby nemohlo dojít k poškození respondentů ani organizací.
Předtím, než studie započne, bude nutné, aby respondenti podepsali informovaný
souhlas, kde potvrdí svou dobrovolnou účast ve výzkumu a budou obeznámeni
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s podrobnostmi zahrnujícími informace o anonymitě šetření, o důvodu šetření a dalším
zpracování dat.
Zároveň udělí svolení se zpracováním svých otevřených odpovědí a s možností jejich
uveřejnění v takové formě, která nebude zahrnovat jakékoliv údaje, jež by mohly sloužit
k jejich identifikaci (citace bez uvedení demografických a dalších údajů).
Aby byla ošetřena možná motivační složka, bude zájemcům nabídnuta možnost
zaslání souhrnných výsledků výzkumu. Kontaktní údaje pro zaslání výsledků se budou
zapisovat do speciálního archu, který nebude nijak propojen se záznamem rozhovoru.
5.3.3 Výzkumné metody
Zvolenou výzkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor s otevřenými
otázkami. Důvodem pro zvolení této kvalitativní metody je záměr porozumět zkoumanému
jevu více do hloubky a získat náhled i na souvislosti (Disman, 2000). Ferjenčík (2010) uvádí,
že použití rozhovoru je vhodné v případě, kdy je primárním záměrem získat informace o
názorech, postojích, záměrech a přáních nebo v případě, kdy se chceme dozvědět, jak daný
člověk rozuměl situaci. Zároveň je metoda polostrukturovaného rozhovoru poměrně flexibilní
a její výhodou je zachování jasné struktury. Volbu této metody považuji za vhodnou pro
dosažení zadaného výzkumného cíle
Bude sestavena základní struktura rozhovoru s otevřenými otázkami, kterou se bude
tazatel řídit. Rozhovor bude strukturálně rozdělen do tří oblastí dle Ferjenčíka (2010):
1. Úvodní etapa interview: tazatel srozumitelně vysvětlí cíl, smysl a obsah rozhovoru a
navodí optimální emocionální klima, které umožní respondentovi co nejlépe poskytnout
požadované informace.
2. Jádro interview: tato etapa bude rozčleněna do čtyř sérií otázek:
•

Zjišťování role středních manažerů v procesu implementace organizační změny
(míra participace ve fázích tohoto procesu).

•

Zjišťování postojů středních manažerů v této oblasti.

•

Zjišťování překážek, s nimiž se dotazovaný v procesu implementace setkal.

•

Zjišťování výzev, s nimiž se dotazovaný v procesu implementace setkal.

Překážky a výzvy budou zjišťovány ve třech oblastech vymezených v první části práce: vztah
s vedením, vztah se zaměstnanci, vlastní pohled na změnu a pocity spojené s celým
procesem.
3. Závěr interview: sumarizace hlavních témat, vyjasnění případných dotazů, poděkování a
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ocenění spolupráce.
5.3.4 Způsob zpracování dat
Zaznamenávání rozhovorů proběhne s pomocí diktafonu, budou tedy pořízeny audio
nahrávky, které budou následně doslovně přepsány. Data budou zpracovávána ve formě
transkripce, která bude podrobena obsahové analýze. Podle Arnolda a kol. (2007) je obsahová
analýza rozhovoru nejběžnějším způsobem, který se využívá při analyzování dat z rozhovorů
v oblasti psychologie práce.
Cílem této analýzy bude diferenciace typů výpovědí a jejich četností. Vzhledem
k předpokládanému množství dat bude jako pomocný nástroj využit některý z počítačových
systémů, které jsou určeny pro zpracování a analyzování textů, například ATLAS/ti, askSam
nebo EZ-Text. Princip fungování těchto programů spočívá v přiřazování kódů vybraným
větným celkům či samostatným výrazům. Kódy budou utvořeny v kategoriích na základě
výzkumných otázek. Vzhledem k poznatkům vycházejícím ze zahraničních výzkumů se dá
očekávat, že některé výpovědi se budou opakovat, což umožní vytvoření statistik četností
odpovědí.
Žádný z počítačových programů nezahrnuje funkci interpretace výsledků, poskytují
pouze usnadnění při vyvozování výsledků. Interpretace výsledků zůstává na výzkumníkovi.
Na základě statistik, které program vytvoří, bude možné zodpovědět výzkumné otázky a
zformulovat závěry plynoucí ze studie.

5.4 Diskuse
Cílem prezentovaného výzkumného projektu je utvořit takový návrh výzkumu, který
by pomohl získat přehled o současném postavení středních manažerů v procesu implementace
organizačních změn a utvořit si základní představu o překážkách, na které v tomto procesu
střední manažeři nejčastěji naráží. Zvolené oblasti zjišťovaných překážek kopírovaly oblasti
vymezené v první části práce, tedy výzvy a překážky v souvislosti se vztahem s vedením, se
zaměstnanci a v souvislosti s vlastní pozicí. Vycházela jsem z předpokladu, že nejlepším
způsobem, jak tyto informace získat, bude zapojit do šetření přímo samotné manažery a
prostřednictvím rozhovorů s nimi tyto aspekty probrat. V této části rozeberu možné limity a
rizika, která jsou součástí každého výzkumu, a jež by měl výzkumník mít při vyvozování
závěrů na zřeteli.
Výběr

kvalitativního

metodologického
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designu

s sebou

přináší

několik

problematických oblastí. Zejména se jedná o problematickou generalizaci výsledků a
snadnější ovlivnitelnost osobou
s podmínkou

reprezentativity

výzkumníka.

výběrového

Generalizace

souboru.

výsledků

je propojena

V oblasti výběrového

souboru

respondentů se nabízí dvě otázky: jejich počet a skladba. Větším počtem respondentů
z různých společností by bylo dosaženo širší škály možných prožívaných bariér. Zároveň by
zvětšení výzkumného vzorku mohlo zvýšit možnost zobecňování na celou základní populaci
středních manažerů. Závěry plynoucí z tohoto výzkumu poskytnou informace vhodné pro
utvoření představy, jak na změny reagovali střední manažeři vybrané společnosti.
Aby byla zajištěna co nejvyšší homogenita výběrového souboru, bylo by zapotřebí
pečlivěji vybrat respondenty i podle dalších charakteristik, například podle pohlaví, věku,
dosaženého vzdělání a doby manažerské praxe. Neošetření homogenity výběrového souboru
v oblasti těchto charakteristik může mít vliv na získané výsledky. Nabízelo by se provést
šetření zaměřené na identifikaci osobnostních faktorů, které by mohly specificky působit na
vnímání rozdílných obav. Jednou z oblastí možného zkoumání je například vnímání obav
z hlediska mužů a žen.
Dále je také nutno vzít v úvahu osobnostní specifika, která se často vyskytují u osob
vykonávajících manažerské funkce. Jak bylo zmiňováno v první části práce, na manažery jsou
kladeny vysoké nároky, a proto se úspěšným manažerem většinou může stát pouze člověk,
který je schopen tyto nároky splnit. Jedná se často o vysoce schopné osoby, které mívají vyšší
hodnoty v některých osobnostních oblastech. Například jejich ctižádost je oproti běžné
populaci nadprůměrná, stejně tak bývají více zaměřeni na výkon (Gabdreeva & Khalfieva,
2015). Proto se může stát, že budou výzkum vnímat jako další z výzev a přistoupí k němu
stejně výkonově a kompetitivně, jako přistupují k pracovním záležitostem. Tento fakt může
způsobit zkreslení dat v tom smyslu, že respondenti budou mít tendenci zdůrazňovat a
obhajovat své vlastní jednání a negativně hodnotit chování vedení či podřízených. Mezias a
Starbuck (2003) navíc v rámci hodnocení své výzkumné zkušenosti s manažery hovoří o
možných komunikačních propastech mezi výzkumníky a manažery. Uvádějí, že manažeři žijí
ve svém vlastním uzavřeném světě, který stojí zejména na konkrétních a naléhavých úkolech.
Jsou tedy zvyklí myslet v módu „tady a teď“. Výzkumníci se oproti tomuto předpokladu
vyjadřují v abstraktních pojmech a hovoří o teoriích a konceptech, které se snaží zobecňovat.
Dalším podnětem k zamyšlení je zvolený výzkumný nástroj. Informace získané
metodou rozhovoru mohou být zkreslené několika faktory. Za prvé, respondent vstupuje do
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přímé interakce s výzkumníkem, tudíž může zapůsobit vliv osoby výzkumníka. Výzkumník
aktivně vstupuje do rozhovoru kladením otázek a doptáváním, poskytuje také mluvčímu
zpětnou vazbu (verbální i neverbální, která nemusí být vždy plně vědomá), čímž
nevyhnutelně působí na množství a charakter informací, které respondent sdělí.
Další možnou příčinou zkreslení je jazyková složka. Komunikace obvykle mívá více
rovin a sdělení mluvčího může nabývat více významů, přičemž posluchač může informace
mylně interpretovat. Je také nutno brát v potaz, že „To, co si myslíme nebo cítíme, není vždy
možné adekvátně vyjádřit pomocí řeči.“(Ferjenčík, 2010, str. 171).
Prezentovaný návrh výzkumu má jistě mnohé limity, domnívám se však, že by jeho
případná realizace mohla posloužit jako odrazový můstek pro další, rozsáhlejší výzkumy
v popisované oblasti.
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Závěr
Ve své práci jsem se zaměřila na přiblížení situace středních manažerů v procesu zavádění změn. Mým cílem bylo předložením zahraničních koncepcí a teorií poskytnout základní vhled do této oblasti. Nejrozsáhlejší část své práce jsem věnovala popisu specifické
role středního managementu, jež zastává v procesu zavádění změn. Popsala jsem také oblasti,
ve kterých nejčastěji mohou vznikat pocity obav a nejistoty středních manažerů, jež mohou
vést až k odmítání změn a k odporu ke změnám.
Jak se ukázalo, jedná se o komplexní a zdaleka ne jednoduché téma. Střední management zastává výlučnou a důležitou roli, zároveň ale přináší i mnohá rizika. Střední manažeři
se stejně tak jako hrdiny zaváděné změny mohou stát i významnou překážkou a mohou celý
proces poměrně jednoduše odsoudit k neúspěchu. Otázka toho, zda je úroveň středního managementu v organizační hierarchii, s dobou se stále zplošťující, potřebná, je stále aktuální.
V zahraničí se organizace vyvíjely odlišným způsobem než v České republice, a to
zejména vlivem historických politických událostí. Skutečnost, že změna je stálým rysem života organizace, a že může významně ovlivnit její fungování, je však stejná v zahraničí i u nás.
Platí také, že změna působí na všechny své aktéry, a že je v zájmu organizací, aby s tímto působením změny uměly pracovat. Svou prací jsem se snažila poukázat na to, že nejen řadoví
zaměstnanci si v souvislosti se změnami zaslouží péči a pozornost.
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