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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou 10 vybraných textů českých 

a zahraničních autorů píšících o leadershipu a vedení lidí, které byly vydány v ČR od roku 

2012 do roku 2015. Výzkumné šetření práce je zaměřeno na sledování pěti vybraných jevů, 

které úzce souvisí s vedením lidí. Sledované jevy nejsou zkoumány z hlediska kvantity 

jejich výskytu v textu, ale z hlediska jejich kontextového významu. Výsledek výzkumného 

šetření a získané informace lze dobře využít v prostředí školského managementu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

obsahová analýza, vedení lidí, leadership, vůdce, management, osobnostní rozvoj 



 

ANNOTATION 

This thesis deals with content analysis of 10 selected texts written by Czech and foreign 

authors who write about leadership and management. These texts are available on the 

Czech book market from 2012 to 2015. The research is focused on monitoring the 

5 selected phenomena which are closely related to leadership. Observed phenomena are 

not examined quantitatively in the text but in terms of their contextual meaning. The result 

of the research and the gained information can be well used in a school management. 
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1 ÚVOD 

Všichni se obvykle chceme stát úspěšnými a spokojenými lidmi. Naše chování 

a jednání je ovlivněno rodinnými, společenskými a historickými souvislostmi, které 

nám předávají různé hodnoty a morální postoje, vzory. Pokud máme zájem o osobní růst 

a rozvoj, obvykle hledáme různé cesty k sebevzdělávání, inspirujeme se úspěšnými 

lidmi, své vzory vůdců současných nebo historicky významných osobností pozorujeme 

a zkoumáme, abychom se z jejich jednání a chování poučili. Principy vůdcovství 

(z anglického jazyka též vžitý název leadership) byly od počátku lidské civilizace  

předmětem zájmu a zkoumání mnoha filozofů, panovníků, politiků, později psychologů 

a sociologů (např. Platón, Aristoteles, Machiavelli, Le Bon, Freud...). Právě toto 

podrobné zkoumání a analyzování principů úspěšného vůdcovství ukazuje, že u většiny 

významných osobností se dají najít společné znaky, které vedou k úspěšnému vedení 

lidí. 

„Není pochyb, že pokud se ohlédneme do minulosti, najdeme mezi panovníky 

(Karel IV.), ve vojenství (Napoleon), v politice (Churchill) řadu osobností, které byly 

svým způsobem výjimečné, takže o nich bez obav můžeme říci, že byly vůdci, vůdčími 

osobnostmi. Není snad pochyb, že i v podnikatelském a možná i neziskovém sektoru 

můžeme najít řadu osobností, které se významně zasloužily o rozvoj jimi řízených 

organizací.“ (Veber, 2009, s. 59) 

Jak se stát úspěšným ve svém osobním a pracovním životě je téma stále aktuální 

a zabývá se jím i dnes, na počátku 21. století, řada autorů knih o vedení lidí/leadershipu. 

„V polovině roku 2011 našel vyhledávač Google při zadání klíčového slova 

„leadership“ 410 milionů odkazů, o rok a půl později na začátku roku 2013 to bylo již 

459 milionů odkazů. Online knihkupectví Amazon nabízí při zadání klíčového slova 

„leadership“ v oddělení knih téměř 86 000 položek, přičemž před rokem a půl jich bylo 

o skoro 20 000 méně. Leadership je nesmírně populárním tématem a jeho popularita 

stále roste. A to i u odborníků.“ (Procházka et al., 2013, s. 8) 

Je evidentní, že téma vedení lidí/leadership je společensky velmi oblíbené 

a poznatky (nové trendy) z této oblasti jsou uplatnitelné v podstatě ve všech 

organizacích, kde jsou vytvořeny pracovní týmy. „Trendy a vývojové tendence 
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multikulturního managementu zasahují v různých podobách téměř do všech oblastí 

podnikání, oborů a odvětví.“ (Stýblo, 2013, s. 47) 

Z citací uvedených výše vyplývá, že téma leadership je velmi oblíbené 

a v podstatě zasahuje do všech organizací, kde spolupracují lidé na dosažení předem 

stanoveného cíle. Takové prostředí se nachází i ve vzdělávacích institucích, kde se týmy 

pedagogů snaží splnit vytyčené výchovné a vzdělávací cíle. Vedení zaměstnanců školy 

(pedagogů i provozních pracovníků) je poměrně náročný a specifický úkol, který spadá 

do kompetencí ředitele/ředitelky školy a školského managementu. 

Cílem této práce je porovnat a zhodnotit současné přístupy k vedení lidí na 

základě obsahové analýzy 10 současných knižních titulů o leadershipu a dojít tak 

k poznatkům, které mohou být přínosné pro vedení lidí ve školním prostředí a tedy 

i pro školský management. 

V první části výzkumného šetření se zaměřuji na vyhledání definice či 

vysvětlení pojmu vůdcovství/leadership z pohledu některých současných autorů knih 

o leadershipu.  Ve druhé části výzkumného šetření této práce se zaměřuji na obsahovou 

analýzu vybraných knižních titulů o vůdcovství/leadershipu vydaných v ČR od roku 

2012 do roku 2015 (v českém jazyce).  Smysl své práce vidím v nalezení společných 

nebo rozdílných znaků a přístupů, v klasifikaci a abstrahování těchto přístupů 

k vůdcovství na počátku 21. století a nalezení jejich uplatnění ve školním managementu. 

Záměrem práce je pomocí komparace vybraných textů a dle předem daných kritérií 

vytvořit strukturovaný přehled současných přístupů v oblasti vedení lidí (viz kapitola 

3. Analýza textů vybraných knih o vedení lidí vydaných v ČR od roku 2012 do roku 

2015). 

„ Asi více než meditovat o tom, kdo je a není lídr, má smysl analyzovat, čím 

úspěšní manažeři svého úspěchu a uznání dosáhli, jaké postupy či metody ve své řídící 

praxi zavedli a zda by tyto přístupy nebylo vhodné aplikovat i v dalších 

organizacích.“(Veber, 2009, s. 59) 

Literatura, která se zabývá tématem vedení lidí, rozvojem osobnosti, 

selfmanagementem a vůdcovstvím obecně, je na českém knižním trhu zastoupena 

mnoha tituly českých a zahraničních autorů. Pro výzkumnou část této práce využívám 
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pouze částečné nabídky knižních titulů o vedení lidí, vymezené časovým obdobím 

a dalšími kritérii, které uvádím níže (viz kapitola 3.2 Stanovení kritérií výběru 

a hodnocení jednotlivých knih). Objektem samotné analýzy je 10 knižních titulů 

(českých a světových autorů) vydaných od roku 2012 do roku 2015 v tištěné podobě 

(nikoliv e-knihy) v ČR, které jsou psány či přeloženy do českého jazyka. 

Ve výzkumném šetření této práce využívám metodu obsahové analýzy textů 

a komparace vybraných knižních titulů (viz kapitola 3.1 Teoretické vymezení 

metodologie výzkumného šetření). Závěry šetření jsou uvedeny v kapitole 3.5 Shrnutí 

výzkumného šetření a odpovědi na výzkumné otázky. 

Pro tuto práci si kladu následující výzkumné otázky: 

- Které významy jsou pojmu leadership připisovány současnými autory 

knih o vedení lidí? 

- Jaké přístupy uplatňují současní autoři knih k leadershipu? 

Přehled nových poznatků a přístupů v oblasti vedení lidí a vyvození závěru (viz 

kapitola 4. Závěr), kterými se ve své bakalářské práci zabývám, může posloužit jako 

zdroj informací pro studenty školského managementu, pedagogy nebo současné vedoucí 

pracovníky, a to nejenom ve vzdělávacích institucích. 



 

11 

 

2 VEDENÍ LIDÍ A ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 

2.1 Leadership 

Slovo leadership pochází z anglického jazyka a v českém prostředí je jeho 

význam poměrně dobře rozšířen a chápán, a to ve smyslu vůdcovství nebo vedení lidí. 

Pro účely této práce používám v textu anglické termíny leader a leadership, ale i pojmy 

vedení lidí a vedoucí/vůdce. „Termín „leader“ se stále častěji objevuje v mluvené 

češtině, v česky psaných textech i v médiích. Zahrnuje nejen český termín „vůdce“, ale 

částečně také termín „vedoucí“. … Podobně místo termínu „vůdcovství“ nebo 

„vedení“ používáme anglický termín „leadership“. (Procházka et al., 2013, s. 9) 

V českých překladech zahraničních textů se vyskytuje i tzv. „počeštěná“ podoba 

slova leader - lídr. Tuto podobu slova uvádím pouze v citacích vybraných autorů. 

Slovo leadership a leader mají stejný kořen slova „lead“. Jak je toto heslo 

překládáno jazykovými slovníky? Anglicko-český jazykový slovník (2000) termín 

„lead“ překládá do českého jazyka jako sloveso 1 vést, 2 řídit, 3 mířit, 4 udávat tón, ale 

také jako podstatné jméno 1 vedení, 2 náhon, 3 šňůra na vedení psa, 4 elektrické vedení. 

Jiný anglicko-český jazykový slovník (1998) nabízí pod tímto heslem mnohem širší 

nabídku významů, z nichž uvádím alespoň prvních pět, které jsou pro účely této práce 

zásadní: 1 vést, vodit, 2 řídit, dirigovat, 3 jít/být v čele, 4 pohnout, přimět, 5 mířit. 

I když oba slovníky nabízí širší nabídku překladu hesla „lead“, oba dva se shodují 

v prioritě řazení nejpodstatnějšího významu slova, a to je vést a řídit. Heslo „leader“ pak 

oba slovníky překládají jako 1 vůdce. (2000, 1998) Kdo je to tedy vůdce? Jak je vnímán 

tento pojem ze sociologického a psychologického hlediska? Z pohledu sociologického 

je vůdce: 

„Osoba, která má moc, řídí důležité aktivity ve skupině nebo ve společnosti a je 

jí přiznáván vysoký status.“ (Jandourek, 2001, s. 237) 

Z pohledu psychologického je vůdce: 

„... jedinec v dominantní pozici, s autoritou či vlivem ve skupině“ (Hartl 

a Hartlová, 2010, s. 667) 
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Pojďme se nyní blíže podívat na termín „leadership“, který je tvořen složením 

slova „leader“ (vůdce) a slova „ship“ (loď) V doslovném překladu znamená slovo 

leadership „vedoucí lodi“. Vůdce byl tedy člověk, který určoval směr - kormidelník. Na 

souši kráčel v čele a ostatní ho následovali (Adair, 2006). 

„V českém prostředí definovali leadership (vůdcovství) Lukas se Smolíkem 

(2008). Ve svém širokém pojetí vnímají vůdcovství jako (s. 75): označení pozice jedince 

v hierarchii; charakteristiku jedince; způsob chování jedince; určitou podobu vztahu 

mezi lidmi, případně sociálními skupinami. (Procházka et al., 2013, s. 12) 

Jak bylo uvedeno v úvodu, tématem vedení lidí, leadershipem, se lidé zabývali 

od počátku lidské civilizace. Podrobněji se historií a vývojem leadershipu zabývají výše 

zmínění autoři Lukas a Smolík v publikaci Psychologie vůdcovství (2008).  Tito autoři 

došli na základě své vědecké činnosti a díky zkoumání historického kontextu vývoje 

leadershipu k následujícímu dělení leadershipu: „transformační, transakční, 

charismatický, ideologický, pragmatický, heroický a revolucionářský.“ (Procházka 

et al., 2013, s. 27) 

Z jiného úhlu pohledu vidí vývoj a proměny leadershipu na konci 20. a na 

začátku 21. století zahraniční autoři publikace The Encyklopedia of Leadership  (Hiebert 

a Klatt, 2001, s. 2 a 3) následovně: 

Konec 20. století Začátek 21. století 

Lidé Lidé 

 vedoucí pracovníci, management, 

odborníci atd. 

 top-down myšlení, generální ředitel 

 jednotlivci pracující koordinovaně 

 popis práce, role výrobních dělníků 

 dlouhodobá kariéra, věrnost 

 leadeři na všech úrovních; každý řeší 

problémy 

 každý je zapojen do strategie, myšlení, 

vedení a vykonávání 

 týmy s jednou společnou odpovědností 

za výsledky 

 popis projektu, role a odpovědnosti 

 všichni zaměstnanci vědí 

 zaměření na projekt 

 



 

13 

 

Konec 20. století Začátek 21. století 

Styl vedení Styl vedení 

 individuální práce a odměny 

 pravdu má vedení 

 dělat věci správně 

 obsah 

 vyhýbání se riziku 

 povídání a prodej 

 týmová práce a týmové odměny 

 každý je vůdce 

 dělat správné věcí 

 kontext a procesy 

 přijímání přiměřených rizik 

 koučování a delegování 

2.2 Leadership ve školském managementu 

Leadership, jeho zásady, principy a zákonitosti lze nalézt a aplikovat ve všech 

organizacích a institucích, kde dochází k týmové spolupráci zaměstnanců za účelem 

dosažení společného cíle (Hartl a Hartlová, 2010). 

Přestože český knižní trh nabízí širokou nabídku knih o leadershipu (viz příloha 

č. 1), tyto publikace jsou obvykle koncipovány  univerzálně/obecně, bez přiblížení 

určitého konkrétního prostředí, kterým je například specifické prostředí školy. Vedoucí 

pracovníci ve školství - management školy (ředitel/ka školy a jeho/její zástupci) nesou 

zásadní odpovědnost nejenom za výchovně-vzdělávací proces, ale také za ekonomiku, 

personální a kvalifikační zajištění vzdělávání (Kolář et al., 2012).  Pozice a role 

vedoucího pracovníka ve školství je odborníky obvykle chápána jako velmi náročná 

a komplexní. 

„Ředitel či ředitelka školy a vůbec řídící pracovníci ve školství jsou dosud málo 

vnímanými, chápanými a taktéž málo oceňovanými postavami našich škol. Přitom na 

jejich bedrech leží tolik, že je na místě klást si otázku, zdali to ještě lze unést. … Počítá 

se nějak automaticky s tím, že ředitel všechno zvládne, postará se o finance, budovu 

a vybavení školy, najde a zaplatí dobré učitele, bude komunikovat s rodiči, panem 

starostou či radními pro školství, bude školu adekvátně reprezentovat a propagovat její 

práci.  (Trojan et al., 2012, s. 11) 

„Ředitel je chápán jako nezbytná složka, která zajišťuje podmínky pro efektivní 

řídící činnosti středního managementu školy.“ (Trojanová, 2014, s. 10) 
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Ředitel/ka zastává tedy nezbytnou roli leadera, ale také manažera. Jaký je rozdíl 

mezi těmito pojmy? „Zjednodušeně bychom mohli říci, že slovo manažer odkazuje na 

pracovní pozici. Manažer řídí jednotky či organizace, protože je to náplň jeho práce, má 

k tomu pravomoci dané svým postavením v organizační struktuře a za kvalitní řízení je 

odpovědný svým nadřízeným a své organizaci. Proti tomu slovo leader odkazuje na roli, 

kterou člověk může zastávat v nějaké skupině. Leader vede své následovníky (jednotlivé 

lidi i skupinu jako celek), protože jsou ochotni ho následovat, a za dobré vedení je 

odpovědný svým následníkům nebo nějakému vyššímu principu.“ (Procházka et al., 

2013, s. 13) 

Role leadera bývá často vymezena určitými kompetencemi, a to buď ve smyslu 

minimálních standardů výkonu (competence) anebo ve smyslu žádoucího 

pozorovatelného vzorce chování (competency) (Procházka et al., 2013). Dle dalších 

autorů je kompetence chápána jako „schopnost zvládnout nějakou činnost nebo situaci, 

popř. schopnost zařadit nové poznatky do širšího kontextu“ (Jandourek, 2001, s. 125); 

nebo jako „ způsob, připravenost, vybavenost vykonávat určité činnosti, operace, 

chovat se určitým způsobem, plnit určité funkce a sociální role“ (Kolář, 2012, s. 64); 

také jako „schopnost, způsobilost, kvalifikace“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 256). Na 

základě konkrétně vymezených kompetencí pak vznikají tzv. kompetenční modely 

(Procházka et al., 2013). 

V oblasti školního leadershipu se můžeme setkat s kompetencemi managementu 

školy (Kolář et al., 2012), ale také přímo s kompetenčním modelem ředitele/ky školy. 

Ten blíže specifikuje odpovědnost a pravomoc ředitele/ky školy, ale také jeho/její 

dovednosti, schopnosti, znalosti a zkušenosti (Trojan et al., 2012). Mezi tyto 

kompetence patří: kompetence leadera a manažera, kompetence odborné, osobnostní, 

sociální a kompetence řízení a hodnocení edukačního systému (Trojan et al., 2012). 

Kompetence leadera jsou specifikovány těmito dovednostmi: 

- dokáže sestavit vizi odpovídající potřebám školy 

- umí stanovit priority a rozhodnout o naléhavosti a důležitosti každého z nich 

- propaguje a zviditelňuje školu na veřejnosti 
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- dosahuje svým působením optimálního výkonu členů svého týmu (Trojan et al., 

2012, s. 67 a 68) 

Na ředitele či ředitelku školy můžeme nahlížet také jako na kompetentního pracovníka, 

který něco „chce“ (osobnost ředitele školy), který něco „může“ (legislativní vymezení) 

a který něco „umí“ (styly vedení, motivace, týmy v pedagogickém procesu) (Trojanová, 

2014). 

Řada kompetencí, které se objevují v současné literatuře o leadershipu, však není 

vázána na konkrétní pracovní místo či pozici. Jedná se o tzv. generické (obecné, 

klíčové) kompetence, které jsou přenositelné a je možné je uplatnit na různých pozicích 

(Procházka et al., 2013). Generické kompetence lze shrnout do následujících šesti bodů: 

1. kompetence ke komunikaci a spolupráci; 

2. kompetence k řešení problémů a kreativitě; 

3. kompetence k samostatnosti a výkonnosti; 

4. kompetence k přijetí a nesení odpovědnosti; 

5. kompetence k přemýšlení a učení se; 

6. kompetence ke zdůvodňování a hodnocení.“ 

(Procházka et al, 2013, s. 32 a 33) 

Jiní autoři vnímají kompetenční modely spíše jako lineární a vzájemně 

nepropojené, bez vzájemných souvislostí a navrhují další možný pohled na oblast 

leadershipu (Kaiser et al., 2015). „Užitečnou alternativu kompetenčním modelům 

představuje pohled na leadership jako na oblast charakterizovanou a definovanou 

dvojicemi vzájemně propojených protikladů. … Různé výzkumy a studie postupně vedly 

k identifikaci řady protikladných dimenzí leadershipu: autokratický vs. demokratický 

styl, orientace na úkoly vs. orientace na lidi, zaměření na stabilitu vs. zaměření na 

změnu, transformační vs. transakční přístup atd.“ (Kaiser et al., 2015, s. 18) Tento 

přístup je typický pro tzv. vyvážený leadership, jehož autoři doporučují uplatňovat výše 

zmíněné přístupy ve vzájemné rovnováze (Kaiser et al., 2015). 

Jak přistupují současní autoři knih o leadershipu ke kompetenčním modelům? 

Lze v jejich textech najít shodu s generickými/klíčovými  kompetenčními modely pro 



 

16 

 

vedoucí pracovníky? Přiklání se autoři k některému z výše zmíněných protikladných 

přístupů anebo se snaží o určitou vyváženost? Mohou být přístupy současných autorů 

knih o leadershipu přínosné i pro školní management? Těmito otázkami se dále 

zabývám v následujícím výzkumném šetření. 
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3 ANALÝZA TEXTŮ VYBRANÝCH KNIH O VEDENÍ LIDÍ 

VYDANÝCH V ČR     OD ROKU 2012 DO ROKU 2015 

3.1 Teoretické vymezení metodologie výzkumného šetření 

Vzhledem ke stanovenému cíli této práce jsem pro výzkumné šetření zvolila 

metodu obsahové analýzy textu. Termín „obsahová analýza“ má dle Průchy et al. (2013) 

dva významy: 

1. „Výzkumná metoda zaměřená na identifikaci, porovnávání a vyhodnocování 

obsahových prvků textů i neverbálních komunikátů. V pedagogickém výzkumu se 

často používá při analýze dokumentů; výpovědí informantů, aj. 

2. V obecnějším smyslu jakékoliv vyhodnocování informací týkajících se určitého 

tématu, např. poznatků publikovaných k určité problematice. 

(Průcha et al., 2013, s. 177) 

V tomto případě je obsahová analýza použita k vyhodnocení obsahových prvků 

10 vybraných dokumentů. Dokumenty můžeme z hlediska jejich povahy rozdělit na 

dokumenty úřední, veřejné a osobní; z hlediska jejich podoby na psané, fonetické, 

obrazové, virtuální a trojrozměrné (Reichel, 2009). Deset vybraných dokumentů patří 

mezi dokumenty veřejné a psané. „Veřejné dokumenty (masmediální, zveřejněné) 

zahrnují tedy kromě některých předchozích velký objem novin, knih, časopisů, různých 

publicistických i uměleckých děl, pořadů všeho druhu….“ (Reichel, 2009, s. 125) 

Dále můžeme dělit dokumenty např. dle výskytu na dokumenty časté, průběžné 

a občasné; dle jejich objektivity na dokumenty primární a sekundární (Reichel, 2009). 

Dělení dokumentů podle jejich druhu, výskytu, typu a povahy je z hlediska výzkumu 

podstatné pro určení způsobu práce s těmito dokumenty. „Chci zdůraznit, že každý 

druh, každá podoba atd. určitého dokumentu předpokládá také určitý specifický způsob 

práce s ním. Z toho plyne, že zde rozhodně neexistuje a ani nemůže existovat, nějaký 

univerzální „návod k použití“. Základním předpokladem studia jakéhokoliv dokumentu 

je schopnost mu porozumět a interpretovat jej.“ (Reichel, 2009, s. 127) 

Co se týká samotného přístupu k dokumentu, buď se můžeme zaměřit na kontext 

vzniku dokumentu (vnější analýza) nebo se můžeme zaměřit na konkrétní prvek 
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v dokumentu (vnitřní analýza) (Reichel 2009). Jednou z metod práce s dokumentem je 

právě obsahová analýza textu. 

Metoda obsahové analýzy textu patří mezi klasické metody, kterou využívají 

zejména sociologové, psychologové a pedagogové.  Díky této metodě lze mapovat 

různé směry a trendy ovlivňující společnost. „Typickou doménou pro aplikaci obsahové 

analýzy je studium trendů na různých úrovních sociálního vývoje.“ (Disman, 2011, 

s. 168) Jedná se o tzv. trendovou studii.„ Je-li možné srovnávat dokumenty za určité 

časové období, mohou se provádět tzv. trendové studie. Ukazují dobové proměny 

sledovaných fenoménů (proměnných, znaků, charakteristik atp.), což může být zdrojem 

významného poznání změn v určitých segmentech sociokulturní skutečnosti.“ (Reichel, 

2009, s. 130) 

Někteří odborníci definují obsahovou analýzu spíše jako kvantitativní, 

s poznámkou o důležitosti kontextuální (kvalitativní) interpretace nasbíraných dat 

(Disman, 2011). „Obsahová analýza je kvantitativní, objektivní analýza sdělení 

jakéhokoliv druhu. Obsahová analýza se může zabývat právě tak obsahem sdělení jako 

jeho formou, autorem i adresátem takového sdělení.“ (Disman, 2011, s. 168) Jiní 

definují tuto metodu rovnou jako kvalitativně-kvantitativní (Reichel, 2009). „Předně 

bývá obsahová analýza brána jako kvantitativní postup, hlavně v pramenech, které se 

opírají o její pojetí z 50. let minulého století. Pozdější texty však upozorňují, že nutným 

předpokladem jejího kvantitativního využití je její primárně kvalitativní aplikace. Jejím 

prostřednictvím jsou hledány, identifikovány a formulovány prvky a fenomény, které až 

teprve po tom je možné kvantifikovat. Dá se tedy shrnout, že obsahová analýza je postup 

kvalitativně-kvantitativní.“ (Rechiel, 2009, s. 127) 

Za podstatné považuje Reichel (2009) také ostatní atributy, které se k dokumentu 

váží. Cílem zkoumání není jen např. autor (komunikátor) a adresát (příjemce), do 

obsahové analýzy zahrnuje také komunikační záměry zúčastněných, jejich zpětné 

vazby, obsah sdělení, kódy a kanály sdělení, směr komunikace, apod. (Reichel, 2009). 

Podrobněji viz schéma č. 1. 
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Schéma 1: „Dokument jako sdělení a jeho analyzovatelné komunikační atributy“ (Reichel, 2009, s. 128) 

Pro úspěšnou realizaci výzkumného šetření pomocí obsahové analýzy je důležité 

jasně specifikovat konkrétní zkoumané části neboli kvantitativní jednotky. Oba dva 

autoři se shodují v základních pojmech obsahové analýzy, kterým je tzv. záznamová 

jednotka a kontextová jednotka. „Součástí projektu pro obsahovou analýzu musí být 

definice kvantitativních jednotek, ve kterých bude měřen rozsah sdělení, který patří do 

určité kategorie. Tyto kvantitativní jednotky bývají definovány na dvou úrovních: 

- záznamové jednotky, ve kterých opravdu měříme rozsah, a 

- kontextuální jednotky, které potřebujeme tehdy, kdy záznamové jednotky jsou 

poměrně malé, a izolovaný obsah záznamové jednotky by mohl být zařazen do 

nesprávné kategorie.“ (Disman, 2011, s. 169) 

Reichel (2009) nazývá kontextuální jednotku kontextovou a považuje ji za 

důležitý nástroj obsahové analýzy, jejíž šířka souvislostí umožňuje odpovídajícím 

způsobem vyhodnotit zkoumaný objekt. „Důležitým nástrojem analýzy je 

i tzv. kontextová (též kontextuální) jednotka, která představuje natolik širokou 

souvislost, aby se v rámci ní dala záznamová jednotka adekvátně identifikovat 

a vyhodnotit.“ (Reichel, 2009, s. 129) Záznamové jednotky mohou mít různou formu 

a přístup analyzujícího. Záznamovými jednotkami mohou být pouze slova, řádky, 

odstavce, ale např. i citované zdroje, hrdinové knih, apod. 

 



 

20 

 

Typy záznamových jednotek a konkrétní příklady: 

Typ jednotky Příklady 

Jednotky definované rozsahem: slovo, tvrzení, věta, řádek, odstavec, článek, 

kapitola, délka sloupce v centimetrech, pro televizi 

a filmy trvání v minutách atd. 

Zdroje, autority: citované zdroje, informace jako tiskové agentury; 

autority, jichž se sdělení dovolává, apod. 

Námět, téma: problémy zdůrazňované politickou stranou 

v předvolební kampani; zápletka v románu, 

povídce, filmu, dramatu; geografická lokalizace 

děje 

Hrdina: osoby objevující se ve sdělení; hrdinové fiktivních 

děl, atd. 

(Disman, 2011, s. 170) 

Cílem obsahové analýzy je objektivně směřující rozklad textu na jednotlivé 

části, jejich popis a porovnání z hlediska obsahu sdělení. „Obsahová analýza je 

definována jako objektivní metoda analýzy sdělení. To znamená, že plán analýzy musí 

být takový, že budou-li dva nebo více výzkumníků nezávisle analyzovat stejný materiál, 

musí dojít k shodným výsledkům.“ (Disman, 2011, s. 169) V následující kapitole se 

konkretizací záznamových jednotek pro účely výzkumného šetření zabývám 

konkrétněji. 
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3.2 Stanovení kritérií výběru a hodnocení jednotlivých knih 

Pro realizaci samotného výzkumného šetření bylo třeba vybrat si z široké 

nabídky knih o leadershipu a vedení lidí určitý vzorek (3.2.1) a dále specifikovat 

záznamové jednotky (3.2.2). 

3.2.1 Kritéria pro výběr zkoumaných relevantních zdrojů 

Vybrat vzorec 10 knižních titulů (zkoumaných objektů) o leadershipu a vedení 

lidí pro samotné výzkumné šetření nebylo příliš snadné. Při výběru knih jsem využila 

seznamy těchto internetových knihkupectví -  Knižní klub, Kosmas, Martinus 

a Neoluxor (odkazy na webové stránky viz níže).  Při zadání hesla 

„leadership“ a „vedení lidí“ zmíněná internetová knihkupectví nabídla následující počet 

výsledků (viz níže). Výsledky jsou uvedeny včetně cizojazyčné literatury a e-knih; 

nejsou omezené rokem vydání či dalšími kritérii): 

Internetová 

knihkupectví/ 

zadané heslo 

Leadership Vedení lidí celkem 

Knižní klub 

 

Knihy: 58 výsledků Knihy: 197 výsledků 255 výsledků 

Kosmas 

 

Knihy: 53 výsledků 

E-knihy: 17 výsledků 

Knihy: 320 výsledků 

E-knihy: 118 výsledků 

378 výsledků 

135 výsledků 

Martinus 

 

Knihy: 127 výsledků 

E-knihy: 4 výsledky 

Knihy: 2456 výsledků 

E-knihy: 267 výsledků 

2583 výsledků 

271 výsledků 

Neoluxor 

 

Knihy: 37 výsledků Knihy: 55 výsledků 92 výsledků 

Průměr Knihy: 68,75 

E-knihy: 10.5 

Knihy: 757 

E-knihy: 192.5 
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1
 

Z výše uvedeného seznamu je zřejmé, že počet knih a e-knih o leadershipu či 

vedení lidí, které poskytují česká knihkupectví, je poměrně značný. Proto jsem 

přistoupila k následující selekci: 

Do výzkumného šetření nebudou zařazeny: 

- knihy psané v cizím jazyce (nepřeložené do českého jazyka) 

- e- knihy, audio a video knihy, knihy načtené na CD či ve formátu MP3 

- knihy, které neobsahují ve svém názvu klíčová slova leadership, vedení lidí nebo 

osobní rozvoj 

- knihy vydané před rokem 2012 či po roce 2015 

Do výzkumného šetření budou zařazeny: 

- knihy, v jejichž názvu se objevují klíčová slova  leadership/vedení lidí anebo 

byly vyhledávačem internetového knihkupectví do této sekce zařazeny v prvních 

20 místech 

- knihy, které byly vydány v ČR od roku 2012 do roku 2015 v tištěné podobě, 

přičemž každý rok je zastoupen alespoň jedním titulem 

- alespoň 30% knih o leadershipu pochází od českých autorů 

(Většina knih o leadershipu či vedení lidí jsou psány anglicky či německy 

píšícími autory, kteří jsou překládány do českého jazyka. Pro porovnání 

                                                 

1  Knižní klub: Internetové knihkupectví, 2017 [online]. Knižní klub [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: 

http://www.knizniklub.cz/; 

Kosmas: Internetové knihkupectví, 2017 [online]. Kosmas [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: 

http://www.kosmas.cz/; 

Martinus: Internetové knihkupectví, 2017 [online]. Martinus [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: 

http://www.martinus.cz/; 

Neoluxor: Internetové knihkupectví, 2017 [online]. Neoluxor [cit. 1. 2. 2017]. Dostupné z: 

http://www.neoluxor.cz/ 

 

http://www.knizniklub.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.martinus.cz/
http://www.neoluxor.cz/
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vybraných knih jsem proto zařadila alespoň 3 knihy, které jsou psány českými 

autory anebo ve spolupráci s českými autory.) 

- 10% knih je zaměřeno na školský management/leadership nebo je součástí knih 

o řízení školy 

(Knih o školním leadershipu/vedení lidí, vydaných v posledních 5 letech v ČR, 

není příliš mnoho (např. Trojan et al., 2012; Trojanová, 2014; Kuchař et al., 2014), 

avšak pro účely této práce považuji citace těchto autorů za žádoucí.) 

3.2.2 Specifikace záznamových jednotek obsahové 

analýzy textu 

Z názvu práce a stanoveného cíle vyplývá, že námětem obsahové analýzy 

a kontextuálních záznamových jednotek výzkumného šetření budou přístupy 

současných autorů k leadershipu. Zásadní a zároveň také nejobtížnější částí 

výzkumného šetření bylo stanovení konkrétních záznamových jednotek. Jejich výskyt 

v rámci textu, kontextuální význam a také jejich rozsah.  Pro tuto práci jsem zvolila 

5 záznamových jednotek (ZJ), které jsem vybrala na základě prvotního studia 

vybraných dokumentů a také na základě výzkumného šetření Andersona et al. (2008). 

Autoři výzkumu stanovili na základě rozhovorů s manažery a na základě studia 

literatury o leadershipu 88 znaků leadershipu. Tyto znaky pak rozdělili do několika 

kategorií – znaky leaderů, znaky manažerů, sociálně-komunikační znaky a obecné 

znaky (Procházka et al., 2013).  „Do znaků leaderů zařadili například vizi, důvěru 

v druhé, koučování nebo podporu. Jedná se o charakteristiky, s nimiž se setkáme 

u charismatických teorií leadershipu.“ (Procházka et al., 2013, s. 22) 

Záznamové jednotky (ZJ) jsem blíže specifikovala, viz přehled níže. Nejprve 

uvádím důvod výběru ZJ, poté přesný sledovaný obsah a) a formu záznamové 

jednotky b). 

1. ZJ1 Výčet předpokládaných vlastností a osobnostních předpokladů/rysů leadera 

Důvod výběru této záznamové jednotky a vymezení pojmů: 
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Téměř všichni autoři zkoumaných dokumentů uvádí seznam či přehled 

osobnostních vlastností (rysů či předpokladů) úspěšného vůdce, které lze porovnat 

a vyhodnotit. V odborné literatuře se můžeme setkat s tzv. kultem osobnosti, který je 

spojován právě s tématem vůdcovství. Obdiv a láska k určité vedoucí osobě, která se 

projevuje specifickými vlastnostmi, je typická zejména v politice nebo náboženství, ale 

můžeme ho nalézt u jakéhokoliv vůdce (Hartl a Hartlová, 2010). Osobností je míněn 

určitý celek duševního života člověka, jeho jedinečnost, výlučnost, odlišnost od všech 

jiných (Hartl a Hartlová, 2010). Jiný pohled na osobnost a její charakteristiku přináší 

Jandourek (2001), který rozděluje osobnosti do tří kategorií. První kategorii tvoří 

tzv. osobnost autoritářská, jejímiž charakteristickými rysy je silná vazba na 

maloměšťácké hodnoty a idealizování autorit vlastní sociální skupiny...; druhou 

kategorii tvoří osobnost bazální, jejíž rysy jsou výsledkem typických společných 

sociálních zkušeností, které jedinci získali především v dětství; a třetí kategorii tvoří 

osobnost dogmatická, která je typem autoritářské osobnosti reagující na pocit 

ohrožení (Jandourek, 2001). Kolář (2012) vnímá osobnost komplexněji jako soustavu 

poměrně trvalých vlastností lidského jedince, především vlastností čili rysů 

duševních. Co přesně se pod pojmem vlastnost skrývá? Vlastnostmi jsou v tomto 

případě míněny tzv. vlastnosti psychické, které představují „relativně stálý způsob 

reagování člověka v podobných situacích vůči okolí i sobě samému“ (Hartl a Hartlová, 

2010, s. 662). 

Shodují se autoři zkoumaných dokumentů ve výčtu některých vlastností 

úspěšného leadera? Uvádí autoři dokumentů pohled na osobnost leadera a jeho 

osobnostní rysy/vlastnosti? 

a) autor ve své knize uvádí přehled osobnostních vlastností (rysů, předpokladů), které 

jsou autorem dokumentu považovány za nezbytné z pohledu úspěšného leadershipu 

b) rozsah sledované ZJ – výčet, přehled nebo seznam 

 

 

2. ZJ2  Vize a zaměření na budoucnost v názvu kapitoly, podkapitoly či odstavce 
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Důvod výběru této záznamové jednotky a vymezení pojmů: 

Jedním ze znaků efektivního leadershipu je existence vize organizace či leadera 

(Anderson et al., 2008). Vizí je v tomto případě míněno: „vidění do budoucnosti, 

představa budoucího uspořádání věcí založená na určité filozofii, která se vztahuje do 

vzdálenější budoucnosti.“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 662) Vyjadřují se autoři 

zkoumaných dokumentů k tomuto znaku?   

a) autor věnuje část textu tématu vize, případně je z názvu kapitoly, podkapitoly či 

odstavce jasné, že se autor zabývá budoucností, představou/vidinou a dlouhodobými 

cíli organizace (viz definice pojmu vize) 

b) rozsah sledované ZJ – kapitola, podkapitola, odstavec 

 

3. ZJ3 Praktická cvičení a doporučení v závěru každé kapitoly 

Důvod výběru této záznamové jednotky a vymezení pojmů: 

Jedním ze znaků efektivního leadershipu je také podpora a koučování 

následovníků leaderů (Anderson et al. 2008). Někdy se také setkáme 

s tzv. mentoringem. Co je těmito pojmy míněno? Podporu (sociální) můžeme vnímat 

jako „vzájemnou výměnu informačních, emočních i materiálních zdrojů mezi jedinci 

na základě jejich osobních vazeb“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 407)). Koučování je 

propracovanější metoda určité podpory, která „přispívá ke zlepšování výkonu, 

schopnosti sebemotivace, k řešení pracovních problémů a lepšímu pochopení sebe 

samého“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 270). Mentoring pak autoři Hartl a Hartlová 

(2010) definují jako „individuální vedení studenta praxí s cílem předat mu znalosti, 

naučit jej všechny potřebné dovednosti a pomoci mu osvojit si žádoucí 

postoje“ (s. 302).  Pro zjednodušení pojmenování celé záznamové jednotky uvádím 

zkrácený pracovním název Praktická cvičení a doporučení, která v sobě 

v kontextuálním významu zahrnují výše zmíněné termíny. 

Vedou autoři čtenáře k dosažení úspěchu ve vedení lidí pomocí praktických 

cvičení, doporučení a mentoringu? U této záznamové jednotky nebude hodnocen 
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obsah, ale pouze její výskyt v textu (ANO/NE) 

a) autor knihy uvádí shrnutí, praktická cvičení, otázky, mentoring nebo doporučení 

(popř. akční plán), jak se stát úspěšným vůdcem/leadrem v závěru každé kapitoly 

b) rozsah sledované ZJ – odstavec či seznam bodů/otázek 

 

4. ZJ4  Kroky, zásady, pravidla či principy, jak se stát úspěšným vůdcem/leaderem 

Důvod výběru této záznamové jednotky a vymezení pojmů: 

Jakým způsobem přistupují autoři zkoumaných dokumentů k vlastnímu předání 

informací jak se stát úspěšným leaderem?  Každý autor uvádí svůj vlastní přehled 

kroků, zásad, zákonů, pravidel či principů, které lze porovnat. Ve všech zmíněných 

případech je míněna určitá základní myšlenka, zákon, postup nebo princip (Hartl 

a Hartlová, 2010). Principem je v tomto případě míněn „v současné vědě základní 

zákon, obecná pravda či norma, základní pojem systém, hlavní myšlenka“ (Hartl 

a Hartlová, 2010, s. 441). Hartl a Hartlová (2010) popisují zákon jako podstatný 

a bezpodmínečný vztah mezi objekty a jevy; pravidlo pak jako určitý výrok, „který 

určuje souvislosti mezi podmínkami a odpovědí, chováním, vývojem, 

výsledkem“ (s. 438). Pro zjednodušení názvu záznamové jednotky uvádím dále pouze 

název Kroky, zásady, pravidla a principy, jak se stát úspěšným vůdcem. Pod tímto 

názvem je v kontextuálním významu míněna hlavní myšlenka autora, jak se stát 

úspěšným leaderem. 

Uvádí všichni autoři zkoumaných dokumentů tyto základní myšlenky úspěšného 

leadershipu? 

a) autor uvádí strukturovaný přehled/výčet kroků, zásad, pravidel a principů, jak se 

stát úspěšným leaderem 

b) rozsah sledované ZJ – výčet/přehled 
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5. ZJ5  Duchovní aspekt vůdcovství (výskyt slova duše) 

Důvod výběru této záznamové jednotky a vymezení pojmů: 

V současné době se v literatuře o managementu a leadershipu objevují teorie 

a přístupy opírající se o rozmanité životní filozofie. Jednou z takových filozofií je 

nahlížení lidské podstaty jako na celek, který se skládá ze 4 hledisek/dimenzí - fyzická, 

společenská/citová, mentální a duchovní (Covey, 2015). Podobnou filozofii předkládá 

také Radcliffe (2012), který nahlíží na člověka jako na chodící „baterii“ čtyř energii 

(intelektuální, emoční, duchovní a fyzická).  Tyto energie/dimenze mají podle autorů 

přímý vliv na efektivitu leadera.  Z výše jmenovaných dimenzí/energií bývá právě 

duchovní (spirituální) hledisko zmiňováno v některých zkoumaných dokumentech již 

v samotném názvu knih (Spirituální leadership, Chopra, 2014; Duchovní vedení, 

Sanders, 2012; apod.)  Co je míněno pojmem duch? Pro účely této práce využívám 

význam slova duch (z angl. spirit) ve významu: „nemateriální část člověka, myslící 

a cítící“ (Hartl a Hartlová, 2010, s. 110). Objevují se ve zkoumaných dokumentech 

odkazy na duchovní rovinu leadershipu? Podobně jako u ZJ 3 nebude hodnocen obsah, 

ale pouze výskyt tohoto znaku (ANO/NE). 

a) autor se zabývá duchovním aspektem vůdcovství 

Autoři zkoumaných dokumentů se v textu zmiňují o duchovním 

aspektu/dimenzi/energii ve vedení lidí; v kontextuálním významu jako o nemateriální 

části člověka, kterou je důležité rozvíjet pro dosažení úspěchu ve vedení lidí. 

„Zdroj autority a vlivu osvíceného lídra nepramení od ostatních lidí, ale ze samotné 

jeho podstaty – a cesta, jíž putuje, je řízena jeho vlastní duší.“ (Chopra, 2010, s. 8) 

b) rozsah sledované ZJ – odstavec či kapitola 
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3.3 Strukturovaný přehled a klasifikace přístupů k vedení lidí 

3.3.1 Kouzes, James M. a Barry Z. Posner 

Leadership challenge: jak zařídit, aby se ve firmách děly zázračné věci 

Co je obsahem dokumentu? 

Kniha obsahuje 5 základních kroků a deset zásad příkladného leadershipu, jak se stát 

úspěšným leaderem firmy.  Autoři seznamují čtenáře se svými životními zkušenostmi 

z oblasti leadershipu. Autoři uvádějí řadu zkušeností a příběhů z praxe, seznamují 

čtenáře s přehlednými seznamy, grafy a tabulkami o leadershipu. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autoři věnují vymezení slova leadership kapitolu Leadership je vztah, kde uvádí svůj 

pohled na slovo leadership: 

„ Leadership je vztah mezi těmi, kteří chtějí vést, a těmi, kteří si vybrali tyto osoby 

následovat.“ (Kouzes, Posner, 2014, s. 41) 

Autoři ve své knize uvádějí tyto generalizace k pojmu leader; leadeři: 

- jsou vzorem, 

- inspirují společnou vizí, 

- zkoušejí nové postupy, 

- umožňují ostatním, aby se projevili, 

- pracují srdcem. (Kouzes, Posner, 2014, s. 27) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Leadership challenge: 

 jak zařídit, aby se ve firmách děly zázračné věci 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

ANO Kapitola 1.:  Když jsou leadeři na vrcholu svých 

schopností  (s. 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

Tabulka 1.2 (s. 45) Vlastnosti leaderů, které ostatní 
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osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

obdivují (viz příloha č. 2) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 4.:  Představte si budoucnost (s. 109); 

Kapitola 5.:  Získejte si ostatní; Oživujte vizi (s. 147) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení, 

shrnutí nebo 

doporučení 

ANO Každá kapitola zabývající se pěti kroky úspěšného 

leadershipu je rozdělena na 2 podkapitoly, které pojednávají 

o zásadách příkladného leadershipu. V závěru každé této 

podkapitoly je zařazen tzv. Akční plán, který čtenáři nabízí 

konkrétní otázky (9 až 13 otázek) rozvíjející dané téma 

podkapitoly (s. 78, 79, 105, 106, 132, 133, 159, 160, 188, 

189, 214, 215, 216, 241, 242, 293, 294, 318, 319, 320). 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Kapitola 1.: Když jsou leadeři na vrcholu svých 

schopností 

Tabulka 1.1 (s. 40) Pět kroků a Deset zásad příkladného 

leadershipu (viz příloha č. 3) 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

NE X 
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3.3.2 Maxwell, John C. 

Zásady vrcholového vedení: získejte praxi, kterou jsem se učil celý život 

Co je obsahem dokumentu? 

Autor ve své knize popisuje své životní zkušenosti v oblasti leadershipu, uvádí řadu 

konkrétních příběhů a příkladů ze svého života.  V textu se velice často objevují citace 

slavných osobností. Svůj přístup k leadershipu autor pojímá jako 26 základních 

(zlatých) pravidel. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leader (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autor specifikuje pojem leadership několika generalizacemi. Ve své knize neuvádí 

explicitně jedinou definici leadershipu. 

- Leadership je ochota vystavovat se riziku. 

- Leadership je vášeň měnit druhé lidi. 

- Leadership je nespokojenost se současnou realitou. 

- Leadership je převzetí odpovědnosti, když se druzí vymlouvají. 

- Leadership vidí v dané situaci příležitost, zatímco druzí vidí limity. 

- Leadership je ochota vyčnívat z davu. 

- Leadership je otevřená mysl a otevřené srdce. 

- Leadership je schopnost potlačit své ego kvůli něčemu, co je nejlepší. 

- Leadership vyvolává v druhých schopnost snít. 

- Leadership inspiruje druhé vizí něčeho, k čemu mohou přispět. 

- Leadership je schopnost využít sílu peněz. 

- Leadership je spojení srdce, hlavy a duše. 

- Leadership je schopnost starat se o druhé a přitom osvobodit jejich myšlenky, 

energii a kapacity. 

- Leadership je sen, který se stal skutečností. 
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- Leadership je především odvaha. (Maxwell, 2014, s. 13) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt 

ZJ v 

textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Zásady vrcholového vedení: získejte praxi, kterou jsem 

se učil celý život 

ZJ 1 

Vlastnosti nebo 

osobnostní 

předpoklady/rysy 

leadera 

ANO Kapitola 1.: Cítíte-li se na vrcholu osamělí, pak něco 

neděláte správně (s. 18) 

Kapitola 2.: Osoba, která se dá vést nejobtížněji, jste 

vy sami (s. 28, 29) 

Kapitola 21.: Vliv by se měl propůjčovat, nikdy ne 

dávat (s. 213, 214) 

ZJ 2 

Vize a zaměření 

na budoucnost 

ANO Kapitola 3.: Rozhodující okamžiky ovlivňují vaše 

vedení (s. 34); podkapitola Definujte své okamžiky 

(s. 40); Připravte se na budoucí rozhodující okamžiky 

Kapitola 24.: Málo lídrů je úspěšných, aniž by to 

chtělo hodně lidí (s. 237); podkapitola Vize závisí 

na druhých (s. 241) 

ZJ 3 

Praktická cvičení 

nebo doporučení 

ANO Všechny kapitoly 1 – 26 jsou zakončeny praktickými 

cvičeními, která obsahují vždy 3 otázky (s. 23, 32, 43,44, 

53,69, 78, 86, 97, 107, 108, 117, 126, 135, 146, 155, 165, 

166, 176, 186, 195, 196, 205, 215, 225, 234, 243, 255, 

256, 265) 

ZJ 4 

Kroky, zásady, 

pravidla či 

principy, jak se 

stát úspěšným 

leaderem 

ANO Názvy samotných kapitol jsou kroky, či zásady vedení, 

které autor ve své knize uvádí (viz příloha č. 4). 

ZJ 5 NE Dokument neobsahuje tuto záznamovou jednotku 
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Duchovní aspekt 

vůdcovství 

explicitně. Autor však v kapitolách zmiňuje slovo Bůh 

nebo se odvolává k víře a působení v církvi. 

3.3.3 Geropp, Bernd 

Tajemství úspěšného vedení lidí 

Co je obsahem dokumentu? 

Dokument obsahuje 9 kapitol, které čtenáře seznamují s kroky, jak se stát úspěšným ve 

vedení lidí v podnikatelské (obchodním) prostředí (firmě). Kniha obsahuje motivační 

příběhy z praxe, autor v textu často používá přímé řeči.  Většina textu je psána ve 

2. osobě množného čísla. Velká část dokumentu je věnována problematice delegování. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autor neuvádí explicitní definici leadershipu či pojmu leader. Zabývá se zejména 

delegováním a tuto oblast poměrně podrobně specifikuje. 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Tajemství úspěšného vedení lidí 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

NE Explicitní výčet nebo seznam vlastností úspěšného leadera 

kniha neobsahuje. 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 1.: Když se do toho nebudu plést, nic se nebude 

dít (s. 29, 35, 36, 37) 

Krok 1: Jděte za jasnou hvězdou (s. 29) 

Krok 2: Přejděte od putování za hvězdami k plánování 

trasy (s. 35, 36, 37) 

Kapitola 2.: Nepomohlo ani zvýšit plat (s. 43) 

Krok 3: Neustále prezentujte vizi (s. 56) 
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ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

ANO Na konci každé kapitoly je zařazena část Stručně a jasně, 

kde autor v několika bodech čtenáři radí, co by měl dělat, 

aby se stal úspěšným leaderem. Rady jsou psány ve 2. osobě 

čísla množného. (s. 41, 61, 81, 100, 119, 141, 164, 183, 204) 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Každá kapitola (1. - 9.) obsahuje jasně specifikované kroky 

či pilíře, jak se stát úspěšným vedoucím pracovníkem. 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

NE Kniha explicitně neobsahuje odstavec zabývající se 

duchovním aspektem vůdcovství. 

3.3.4 Chopra, Deepak 

Spirituální leadership: osvícené vedení v praxi 

Co je obsahem dokumentu? 

Autor čtenáře seznamuje se svým pojetím spirituálního leadershipu, kde prostřednictvím 

akronymu L-E-A-D-E-R-S přisuzuje každému písmenu klíčový princip/aspekt. Ve 

druhé části knihy uvádí dva praktické příběhy obyčejných lidí, kteří se stali úspěšnými. 

Text je psán z velké části v 1. osobě a popisuje zkušenosti autora. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autor vnímá pojem leadera takto: 

„Lídr je na té nejhlubší úrovni symbolickou duší celé skupiny. Jeho úlohou je uspokojit 

potřeby ostatních a poté skupiny vést k naplnění ještě vyšších potřeb, neboť každým 

krokem pozvedá její potenciál.“ (Chopra, 2014, s. 8) 
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„Leadership je cesta, která se neustále rozvíjí a jejíž zákruty a nástrahy jsou 

nepředvídatelné.“ (Chopra, 2014, s. 11) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Spirituální leadership: osvícené vedení v praxi 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 2.: A = Aspekt uvědomění (s. 60); autor uvádí 

seznam 7 atributů/ podstatných znaků, které by měl úspěšný 

leader rozvíjet 

Kapitola 5.: E = Etablování moci (s. 116); 21 předností, na 

nichž se dá stavět (s. 116) 

Kapitola 6.: R = Role zodpovědnosti (s. 123 - 145) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 1.: L = Lépe naslouchat a pozorovat; Vaše osobní 

vize (s. 29); Jak uvést svou vizi do praxe (s. 31) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

NE Kapitoly sice obsahují praktická cvičení (vyplnění 

dotazníku) nebo sekci Co dnes udělat, ale není pravidelně 

zařazeno v každé kapitole knihy anebo v závěru kapitoly. 

 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Autor čtenáři nabízí v sedmi kapitolách mapu pro cestu 

leadera, kterou nazývá spirituální leadership. Využívá 

akronymu L-E-A-D-E-R-S, kde každé písmeno popisuje 

jeden klíčový aspekt. (s. 11) 

Kapitola 10.: Šablona pro uvědomění (s. 197 – 200) 

Kapitola obsahuje 10 principů (Desatero leadershipu), které 

může čtenář uplatnit v praxi. 

 

ZJ 5 

Duchovní 

ANO Text knihy obsahuje v každé kapitole řadu pasáží/odstavců, 

které obsahují slovo duše nebo se věnují duchovnímu 
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aspekt 

vůdcovství 

aspektu vůdcovství. Ke spirituálnímu (duchovnímu) 

vůdcovství se autor podrobněji vyjadřuje v předmluvě, 

v podkapitole Proč duše? 

Předmluva (s. 7- 16); podkapitola Proč duše? (s. 13 – 16) 

 

3.3.5 Radcliffe, Steve 

Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně 

Co je obsahem dokumentu? 

Autor popisuje v dokumentu své osobní zkušenosti v 1. osobě čísla jednotného nebo 

množného. Své poznatky rozdělil do 8 kapitol, kde prezentuje svůj jednoduchý model 

úspěšného leadershipu: „budoucnost – zaujetí – výkon“. Na začátku každé kapitoly 

autor uvádí modulovou situaci leadera z praxe. Text je poměrně hojně doplněn citáty 

slavných osobností. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autor ve svém textu neuvádí explicitní definici leadershipu, v jedné z kapitol však 

upozorňuje čtenáře na to, že pokud by si měli odnést jen jednu hodnotnou myšlenku 

z jeho knihy, pak by to byla tato: 

„… leadership není o schopnostech, dovednostech a osobnosti. Je především o vašich 

cílech, na kterých vám záleží a o něž usilujete.“ (Radcliffe, 2012, s. 42) 

V další části knihy uvádí autor tuto generalizaci leadershipu. 

„Leadership je o tom, jací jste uvnitř a jak působíte navenek. Není o zvláštních 

metodách a speciálních postupech.“ (Radcliffe, 2012, s 68) 

Na začátku každé kapitoly autor uvádí svá osobní hesla, zkušenosti a rady 

o vedení lidí či osobním růstu. Uvádím několik z nich, které obsahují slovo leadership 

anebo sousloví vedení lidí. 

„… leadership vyžaduje zvládnutí pouhých tří aspektů. Jsou to: budoucnost, zaujetí 

a výkon.“ (Radcliffe, 2012, s. 19) 
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„… vést lidi znamená především vědět, co chceme, a umět za tím jít.“ (Radcliffe, 2012, 

s. 39) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 7.: Buďte co nejčastěji na vrcholu; 

7.2.1 Být na vrcholu, nebo jen přežívat (obr. 7.2, s. 120); 

autor zde uvádí přehled vlastností, které jsou 

charakteristické pro úspěšného leadera (viz příloha č. 5) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 3.: Budoucnost – zaujetí – výkon (s. 41 - 56) 

 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

ANO Na konci každé kapitoly je zařazena pasáž Shrnutí, které 

čtenáři předává informace o kapitole ve zredukované 

podobě. Jedná se obvykle o doporučení anebo otázky, na 

které si má čtenář odpovědět (s. 26, 37, 56, 77, 97, 113, 135, 

162) 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Autor se opírá o základní modul/princip, který nazval: 

Budoucnost – zaujetí – výkon (s. 19, s. 39, s. 57, s. 79, 

s. 137) 

Kapitola 2.: Jak akcelerovat váš růst (s. 27) 

2.2 První krok: Uplatněte vědomý postup (s. 29) 

2.3 Druhý krok: Vytvořte si podpůrný tým (s. 30) 

2.4 Třetí krok: Poznejte a překročte své hranice (s. 32) 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

ANO Kapitola 3.: Budoucnost – zaujetí – výkon (s. 44) 

Kapitola 6.: Čtyři energie (s. 103); 6.6 Budoucnost a 

energie (s. 107) 
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3.3.6 Sanders, J. Oswald 

Duchovní vedení: principy následování Ježíše pro každého věřícího 

Co je obsahem dokumentu? 

Autor se zabývá duchovním vedením věřících v křesťanské církvi.  Autor se zabývá 

morální otázkou vedení, porovnává přirozené a duchovní vedení lidí, které je člověku 

dáno od Boha. V textu autor využívá křesťanská podobenství, cituje žalmy, 

novozákonní texty a také řadu známých osobností. Opírá se o církevní a obecné pojetí 

vedení lidí v historii lidstva, uvádí např. poznatky o vedení lidí apoštolem Petrem nebo 

Pavlem. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

„Vedení představuje vliv, schopnost jednoho člověka ovlivňovat druhé, aby ho 

následovali.“ (Sanders, 2012, s. 21) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Duchovní vedení: principy následování Ježíše pro 

každého věřícího 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 3.: Mistrova hlavní zásada (s. 18) 

Kapitola 8.: Základní rysy vedoucího (s. 44 – 54) 

Kapitola 9.: Další důležité rysy vedoucího (s. 55 -63) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 8.: Základní rysy vedoucího (s. 47) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

NE X 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

ANO Kapitola 14.: Zdokonalování vedení (s. 93 - 97) 



 

38 

 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

ANO Už z názvu knihy je zřejmě, že se celá kniha zabývá 

duchovním vedením lidí. Každá kapitola tedy vykazuje 

duchovní aspekt. Přímo v názvu se slovo duchovní objevuje 

ve 4. kapitole 

Přirozené a duchovní vedení (s. 21 – 26). 

Slovo na závěr (s. 145) 

3.3.7 Covey, Stephen R. 

7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život 

Co je obsahem dokumentu? 

Autor se podrobněji zabývá 7 návyky skutečně efektivních lidí, které vychází z jeho 

osobní zkušenosti. Jednotlivé návyky se dále opírají o řadu principů, které jsou stěžejní 

pro úspěšné a efektivní vedení sebe sama i ostatních. Kniha obsahuje řadu citací 

známých osobností a konkrétní příběhy z praxe, které autor uvádí formou vyprávěného 

příběhu. Text je doplněn specifickým grafickým zpracováním 7 návyků a podporujících 

principů. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autor neuvádí explicitní definici leadershipu či leadera, ale k vedení lidí se vyjadřuje 

takto: 

„Jakmile jednou opustíte sféru vztahů nezávislosti a vstoupíte do světa vzájemnosti, 

stáváte se v té či oné míře lídrem. Ovlivňujete druhé lidi. Efektivně vést vyžaduje osvojit 

si další návyk – myslet způsobem výhra-výhra.“ (Covey, 2015, s. 213) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního 

rozvoje, které změní váš život 
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ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Část druhá: 

Kapitola 1.: Návyk 1 – Buďte proaktivní (s. 82 – 83); 

Model proaktivity (s. 83) (Sebeuvědomění, Představivost; 

Nezávislá vůle; Svědomí) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Část druhá: 

Kapitola 1.: Návyk 1 – Buďte proaktivní; Princip osobní 

vize (s. 78 -102) 

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec (s. 141) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

ANO V závěru každé kapitoly o efektivním návyku autor zařazuje 

praktická Doporučení, která jsou psána ve 2. osobě čísla 

množného. 

(s. 102, 152, 188, 240, 267, 289, 311) 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Část druhá, třetí a čtvrtá:  Návyk 1 -7 (s. 77 – 311) 

(přehled viz příloha č. 6) 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

ANO Část čtvrtá: Návyk 7 – Ostřete pilu; Čtyři dimenze obnovy 

sil; Duchovní dimenze (s. 298) 

3.3.8 Procházka, Jakub, Martin Vaculík a Petr Smutný 

Psychologie efektivního leadershipu 

Co je obsahem dokumentu? 

Autoři se zabývají leadershipem z pohledu analýzy a meta-analýzy světových a českých 

výzkumných šetření na téma leadership. Vycházejí zejména z anglické literatury, 
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porovnávají pojem leader a leadership světových a českých autorů. Zabývají se hledisky 

tzv. efektivního leadershipu. Podrobněji popisují tzv. charismatický, transakční 

a transformační leadership. Jako jedni z mála autorů se zabývají leadershipem 

z genderového pohledu. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autoři neuvádějí svou vlastní specifickou definici, ale porovnávají a hodnotí definice 

leadershipu převzatých z jiné literatury, která se definicemi leadershipu zabývá (Yukl, 

2008). 

Leadership je např.: 

- Jacobs a Jaquese (1990, cit. dle Yukl, 2008) „proces dávající smysl skupinové 

snaze a způsobující, že členové skupiny chtějí vynaložit úsilí potřebné k dosažení 

cíle (s. 3).“ (Procházka, Vaculík, Smutný, 2013, s. 11 - 12) 

- Drath a Paulus (1994, cit. dle  Yukl, 2008) „proces dávání smyslu tomu, co lidé 

společně dělají tak, že tomu porozumí, a ztotožní se s tím (s. 3).“ (Procházka, 

Vaculík, Smutný, 2013, s. 12) 

- Hogan a Kaiser (2005) „schopnost vytvářet a udržovat skupinu, která vzhledem 

ke svým konkurentům podává relativně dobrý výkon (s. 172).“ 

(Procházka, Vaculík, Smutný, 2013, s. 12) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

 Psychologie efektivního leadershipu 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 3.: Faktory efektivního leadera (s. 20 – 64); 3.3.1 

Osobnostní rysy Big Five (s. 37 – 38) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 4.: Transakčně-transformační přístup (s. 65-80); 

4.2 Transformační leadership (s. 68 – 70); 

Inspirace následovníků (s. 69) 
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ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

ANO Od 2. kapitoly dále je na konci kapitoly či podkapitoly 

uvedena část Doporučení pro praxi: 

(s. 18, 35, 43, 48, 50, 56, 61, 80, 89, 99, 105, 114) 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Kapitola 4. : Transakčně-transformační přístup (s. 65 – 

80); 

4.2 Transformační leadership (s. 68 – 70) 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

NE X 

3.3.9 Kaiser, Robert, Eva Jarošová a Karel Pavlica 

Vyvážený leadership. Dynamika manažerských dovedností 

Co je obsahem dokumentu? 

Autoři se podrobně zabývají vyváženým leadershipem z pohledu manažerských 

dovedností. Používají termínu vyvážený leadership, který blíže specifikují principy tzv. 

versatility. Princip versatility vysvětlují jako koncept mnohostranného, přizpůsobivého 

a situačně přiměřeného leadershipu  (Kaiser, Jarošová, Pavlica, 2015). Kniha dále 

obsahuje kapitoly, které se zabývají organizační kulturou, vyvážeností učení 

a seberozvojem, poznáváním druhých, vyváženou komunikací, delegováním, řešením 

konfliktů a vedením týmů. Kniha obsahuje řadu sebehodnotících dotazníků. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

Autoři knihy popisují a definují pojem vyváženého leadershipu takto: 

„Vyváženost znamená schopnost používat protichůdné postupy, umění ubránit se 

preferenci určitých způsobů vedení lidí na úkor přehlížení a podceňování jejich 

protipólů.“ (Kaiser, Jarošová, Pavlica, 2015, s. 15) 
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Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Vyvážený leadership. Dynamika manažerských 

dovedností 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 2. : 

Vyvážený leadership, organizační kultura a výzkumná 

zjištění (s. 47 - 51) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 6.: Vyvážená komunikace II – efektivní 

ovlivňování a přesvědčivé vystupování (s. 132); Společná 

vize (s. 132) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

ANO Každá kapitola obsahuje část sebehodnocení, která má 

formu dotazníku. Čtenář si dotazník vyplní a následně 

vyhodnotí dle popsaného klíče. 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ANO Kapitola 1.:  Vyvážený leadership a principy versatility; 

princip 1 – 3 (s. 15 – 16) 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

NE V kapitole 2. Vyvážený leadership, organizační kultura a 

výzkumná zjištění je v jednom odstavci zmíněno sousloví 

„duševní obzor“. Tento odstavec však čtenáře nabádá ke 

čtení různorodé literatury pro rozšíření obzoru, nikoliv pro 

rozšíření duchovního aspektu vůdcovství. 
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3.3.10 Kuchař, Filip, Pavel Schneider, Václav Trojan, Jan 

Urban a Pavel Zeman 

Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi 

Co je obsahem části dokumentu o leadershipu, jehož autorem je doc. PhDr. Ing. 

Jan Urban, CSc.? 

Autor se zabývá významem vůdcovství a předpoklady úspěšného vůdce. Popisuje úlohu 

leadera při tvorbě týmů, při řešení krizových situací anebo při prosazování změn. Autor 

používá věcný, výkladový styl s uvedením několika málo příkladů z praxe. 

Uvedení definice leadershipu (vedení), leadera (vůdce), pokud ji autor uvádí: 

„Vůdcovství či leadership je často spíše uměním než vědou. Jedna z jeho definic říká, že 

je „uměním, jak dosáhnout více, než věda o řízení považuje za možné“.“ (Urban, 2014, 

s. 122) 

Záznamové 

jednotky   

Výskyt ZJ 

v textu 

Odkazy na kapitoly a strany v textu 

Školská politika, finance a leadership v ředitelské 

praxi 

ZJ 1 

Vlastnosti 

nebo 

osobnostní 

předpoklady/

rysy leadera 

ANO Kapitola 3.: Předpoklady vůdcovské autority (s. 123 - 

124) 

ZJ 2 

Vize a 

zaměření na 

budoucnost 

ANO Kapitola 2.: Význam vůdcovství (s. 122); Vytváření vizí (s. 

122) 

ZJ 3 

Praktická 

cvičení nebo 

doporučení 

NE X 

ZJ 4 

Kroky, 

zásady, 

ANO Kapitola 4.: Lze se vůdcovství naučit? (s. 125 - 126) 
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pravidla či 

principy, jak 

se stát 

úspěšným 

leaderem 

ZJ 5 

Duchovní 

aspekt 

vůdcovství 

NE X 

3.4 Souhrnný přehled výroků o leadershipu a záznamových 

jednotkách    dle jejich obsahu 

3.4.1 Přehled výroků o leadershipu či leaderech: 

I. „Leadership je vztah mezi těmi, kteří chtějí vést, a těmi, kteří si vybrali tyto osoby 

následovat.“ (Kouzes, Posner, 2014, s. 41) 

II.         1.         Leadership je ochota vystavovat se riziku. 

2.  Leadership je vášeň měnit druhé lidi. 

3.  Leadership je nespokojenost se současnou realitou. 

4.  Leadership je převzetí odpovědnosti, když se druzí vymlouvají. 

5.  Leadership vidí v dané situaci příležitost, zatímco druzí vidí limity. 

6.  Leadership je ochota vyčnívat z davu. 

7.  Leadership je otevřená mysl a otevřené srdce. 

8.  Leadership je schopnost potlačit své ego kvůli něčemu, co je nejlepší. 

9.  Leadership vyvolává v druhých schopnost snít. 

10.  Leadership inspiruje druhé vizí něčeho, k čemu mohou přispět. 

11.  Leadership je schopnost využít sílu peněz. 

12.  Leadership je spojení srdce, hlavy a duše. 
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13.  Leadership je schopnost starat se o druhé a přitom osvobodit jejich 

             myšlenky,  energii a kapacity. 

14.  Leadership je sen, který se stal skutečností. 

15.  Leadership je především odvaha.“ (Maxwell, 2014, s. 13) 

III.   0 

IV.  „Leadership je cesta, která se neustále rozvíjí a jejíž zákruty a nástrahy jsou 

nepředvídatelné.“ (Chopra, 2014, s. 11) 

V.  „… leadership vyžaduje zvládnutí pouhých tří aspektů. Jsou to: budoucnost, 

zaujetí a výkon.“ (Radcliffe, 2012, s. 19) 

VI.  „Vedení představuje vliv, schopnost jednoho člověka ovlivňovat druhé, aby ho 

následovali.“ (Sanders, 2012, s. 21) 

VII.  „Jakmile jednou opustíte sféru vztahů nezávislosti a vstoupíte do světa 

vzájemnosti, stáváte se v té či oné míře lídrem. Ovlivňujete druhé lidi. Efektivně vést 

vyžaduje osvojit si další návyk – myslet způsobem výhra-výhra.“ (Covey, 2015, s. 213) 

VIII.  Leadership je: „proces dávající smysl skupinové snaze a způsobující, že členové 

skupiny chtějí vynaložit úsilí potřebné k dosažení cíle (s. 3).“ (Procházka, Vaculík, 

Smutný, 2013, s. 11 – 12); „proces dávání smyslu tomu, co lidé společně dělají tak, že 

tomu porozumí, a ztotožní se s tím (s. 3)“ (Procházka, Vaculík, Smutný, 2013, s. 12); 

„schopnost vytvářet a udržovat skupinu, která vzhledem ke svým konkurentům podává 

relativně dobrý výkon (s. 172).“ (Procházka, Vaculík, Smutný, 2013, s. 12) 

IX. „Vyváženost znamená schopnost používat protichůdné postupy, umění ubránit se 

preferenci určitých způsobů vedení lidí na úkor přehlížení a podceňování jejich 

protipólů. (Kaiser, Jarošová, Pavlica, 2015, s. 15) 

X.  „Vůdcovství či leadership je často spíše uměním než vědou. Jedna z jeho definic 

říká, že je „uměním, jak dosáhnout více, než věda o řízení považuje za 

možné“.“ (Urban, 2014, s. 122) 

Z vybraných popisů termínu leadership je zřejmé, že každý autor volí svůj speci-

fický popis a individuální přístup k tomuto termínu. Leadership je z pohledu autorů 
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vnímaný jako cesta, vztah, vliv, proces, vyváženost, vzájemnost anebo také jako 

umění.  Někteří autoři specifikují termín leadership několika výroky (např. Maxwell, 

2014); jiní termín leadership přebírají z anglicky psané literatury a porovnávají je mezi 

sebou (např. Procházka et al., 2013); někteří autoři slovo leadership neuvádí vůbec 

a zabývají se spíše rozvojem osobnosti v obecnější rovině (např. Covey, 2015). 

Z tohoto přehledu vyplývá, že se autoři zkoumaných dokumentů v pojmu leade-

rship či leader neshodují a používají svůj vlastní subjektivní popis nebo nahlížení na 

termín leadership (pokud ho uvádí). 

ZJ 1 Přehled vlastností nebo osobnostních předpokladů/rysů leadera: 

I. Upřímný; zaměřený na budoucnost; kompetentní; inspirativní (Kouzes, Posner, 

2014, s. 46) 

II. Vhled: co víte; Schopnosti: co děláte; Charakter: kdo jste; Vášeň: co cítíte; 

Úspěch: čeho dosáhnete; Intuice: co tušíte; Důvěra: nakolik bezpečně se s vámi 

cítí druzí; Charisma: jak navazujete vztahy (Maxwell, 2014, s. 213, 214) 

III. 0 

IV. Vyrovnanost, soustředěnost; Motivovanost; Soudržnost; Intuice, vhled; Kreativita; 

Inspirace; Transcendence (Chopra, 2014, s. 60) 

V. Přemýšlivý; Pulzující; Při smyslech; Klidný; Soustředěný; Připravený; 

Motivovaný; Náročný; Rozhodný; K nezastavení; Inspirovaný; Veselý (Radcliffe, 

2012, obr. 7.2, s. 120) (viz příloha č. 5) 

VI. Závislost; Uznání; Skromnost; Schopnost vcítit se; Optimismus; Pomazání; 

Kázeň; Vize; Moudrost; Rozhodnost; Odvaha; Pokora; Bezúhonnost; Humor; 

Hněv; Trpělivost; Přátelství; Takt a diplomacie; Schopnost inspirovat; Řídící 

schopnosti; Léčba nasloucháním; Umění psát dopisy (Sanders, 2012, s. 18 – 19) 

VII. Představivost; Nezávislá vůle; Svědomí (Covey, 2015, s. 83) 
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VIII. Pozn.: Autoři se opírají o model Big Five (pětifaktorový model osobnosti), který 

je v současné psychologii považován za nejrozšířenější model osobnosti. 

(Procházka et al., 2013) Big Five je tvořen těmito rysy: 

Neuroticismus (nebo také emocionální stabilita);  Extroverze; Otevřenost vůči 

zkušenosti; Přívětivost; Svědomitost (Procházka et al., 2013, s. 38) 

IX. Přijímat změny a měnit svoje způsoby chování; pracovat a rozhodovat se na 

základě neúplných informací; zachovat klid a rozvahu v nepřehledných situacích; 

odejít od nedodělané práce a začít se soustředit na nové úkoly; přiměřeně 

(tj. nehrát „vabank“) riskovat (Kaiser, Jarošová, Pavlica, 2015, s. 47) 

X. Osobní energie, sebedůvěra, optimismus a rozhodnost (Urban, 2014, s. 124) 

Z uvedeného přehledu vlastností nebo osobnostních rysů/předpokladů úspěšného 

leadera vyplývá, že většina autorů vnímá tuto oblast opět velmi pestře. Při porovnání 

zmiňovaných vlastností je jako nejčastější a nejdůležitější vlastností leadera zmiňována 

schopnost inspirovat (4x), ale také schopnost rozhodovat (4x) a mít smysl pro humor 

neboli být veselý a optimistický (4x). Dále se několik autorů shoduje v tom, že úspěšný 

leader by měl mít vhled do situace a intuici (2x), měl by být motivovaný a svědomitý 

(2x), klidný a soustředěný (2x), měl by být kreativní (2x). 

Z výzkumného šetření je zřejmé, že autoři 10 zkoumaných dokumentů se nejvíce 

shodují v následujících třech osobnostních kvalitách úspěšného leadera: inspirativnost, 

rozhodnost a smysl pro humor (optimismus). 

Jak bychom mohli takového leadera popsat? Dle definic Hartla a Hartlové 

(2010) přiřazuji k jednotlivým termínům jejich definice. Inspirativní leader oplývá 

náhlými myšlenkami a nápady, umí řešit problémy nebo náhle porozumět něčemu bez 

volního úsilí (Hartl a Hartlová, 2010). Rozhodný leader je schopen docházet při volbě 

z různých možností k rychlému řešení, je pevný a nezlomný v záměru řešit problém 

(Hartl a Hartlová, 2010). Optimistický leader kladně hodnotí svět a věří v lepší bu-

doucnost (Hartl a Hartlová, 2010). 
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ZJ 2 Vize a zaměření na budoucnost v názvu kapitoly či podkapitoly: 

I. Leadeři začínají od konce, a to představou toho, co všechno by bylo možné. 

Objevení společného cíle inspiruje lidi k tomu, aby chtěli z vize udělat 

skutečnost. … Abyste si získali ostatní, musíte jim pomoct vidět a pocítit, jak jsou 

jejich vlastní zájmy a cíle propojeny s celkovou vizí. (Kouzes, Posner, 2014, 

s. 112, 147) 

II.  Jednou z nejcennějších věcí, které jsem v životě udělal, bylo to, že jsem učinil 

nejdůležitější volby dříve, než nastal čas krize nebo nutnosti rozhodnutí. 

(Maxwell, 2014, s. 40) 

III. Čím se vyznačuje dobrá vize? 

- Vyjadřuje užitek pro zákazníka. 

- Obsahuje přidanou hodnotu pro společnost, například v sociální nebo 

ekologické oblasti. 

- Nadchne zaměstnance a dodává jim energii. 

- Udává směr, ale nejde do detailů. 

- Není časově omezená. (Geropp, 2014, s. 33) 

IV. Vize je všeobecná; situace jsou specifické. Ve skupině budete za každé situace 

pracovat s kompletními lidskými bytostmi s komplexními pocity, názory, návyky, 

zkušenostmi, vzpomínkami a vystupováním. Každý lídr má možnost takovou 

skupinu inspirovat, avšak ovlivnit jednotlivé aspekty, z nichž mnohé jsou skryté 

a značně osobní, dokáže jen úspěšný vizionář. (Chopra, 2014, s. 31) 

V. Lídři, kteří vidí svoji budoucnost, se touto představou nechají vést – jak ve svých 

myšlenkách, tak ve svých činech.(Radcliffe, 2012. s 42) 

VI. Ti, kdo nejmocněji a nejtrvaleji ovlivňují svou generaci, jsou „vidoucí“ ti, kdo 

vidí víc a dál než druzí, lidé víry, protože víra je vize. (Sanders, 2012, s. 47) 

VII. Osobní vedení není jednorázová záležitost – nezačíná a nekončí napsáním 

osobního poslání. Je to spíše nepřetržitý proces. Musíme mít neustále před očima 

svoji vizi a hodnoty – a žít v souladu s těmito pro nás nejdůležitějšími 

věcmi.(Covey, 2015, s. 141) 

VIII. Inspiraci následovníků reprezentuje chování, kterým leader dosahuje toho, že 
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následovníci sdílejí jeho vizi a chtějí ji naplňovat. (Procházka, Vaculík, Smutný, 

2013, s. 69) 

IX. Vizionáři jasně definují společné cíle i prostředky jejich dosažení. Fakta jako 

taková neodmítají, ale obvykle si vybírají pouze některá a halí je do atraktivního 

oděvu.  Jejich vystoupení bývají strhující, živá, plná metafor a příkladů. (Kaiser, 

Jarošová, Pavlica, 2015, s. 132) 

X. Prvým a nejznámějším úkolem vůdců je vytvářet vize, a to podniku i jeho úseků. 

Vize samotné však nestačí: mají-li zaměstnance získávat a motivovat, musí být 

přesvědčivé a pro pracovníky přitažlivé. (Urban, 2014, s. 122) 

 

Z výzkumného šetření jasně vyplývá, že osobní vizi či vizi organizace považují 

všichni autoři zkoumaných dokumentů za velmi důležitou. Všichni autoři mají opět svůj 

individuální přístup k pojmu vize, přesto se dá najít několik společných atributů, na kte-

rých se většina autorů shoduje. Už sám pojem vize vede, dle vysvětlení pojmu výše 

(specifikace záznamových jednotek) k soustředění se na společný cíl.  Cílem můžeme 

v tomto případě vnímat účel, k němuž je zaměřena motivace, motivovaná aktivita (Hartl 

a Hartlová, 2010).  Úspěšný leader se nechá vést představou ve svých činech. Úkolem 

úspěšného leadera je díky své vizi inspirovat a motivovat svůj tým, což se shoduje 

s nejčastěji jmenovaným osobnostním rysem úspěšného leadera (inspirativnost). 

ZJ 3 Praktická cvičení a doporučení v závěru každé kapitoly: 

Z důvodu velmi individuálního a rozmanitého pojetí této záznamové jednotky 

neuvádím strukturovaný přehled praktických úkolů a doporučení; jejich následné vy-

hodnocení.  Účelem výzkumného šetření této práce bylo pouze zjistit, zda autoři tuto 

část do své práce zahrnují (ANO/NE). Souhrnný přehled o výskytu této zkoumané části 

viz níže – 3.4 Shrnutí výzkumného šetření a odpovědi na výzkumné otázky.
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ZJ 4 Kroky, zásady, pravidla či principy, jak se stát úspěšným vůdcem/leaderem: 

I. 1. Buďte vzorem; 2. Inspirujte společnou vizí; 3. Zkoušejte nové postupy; 

4. Umožňujte ostatním, aby se projevili; 5. Pracujte srdcem (Kouzes, Posner, 

2014, s. 40) 

II. 1. Cítíte-li se na vrcholu osamělí, pak něco neděláte správně; 2. Osoba, která se 

dá vést nejobtížněji, jste vy sami; 3. Rozhodující okamžiky ovlivňují vaše vedení; 

4. Když dostanete kopanec do zadku, víte, že jste v čele; 5. Nikdy v životě 

nepracujte;6. Nejlepší lídři jsou dobří posluchači; 7. Najděte si svou zónu a tam 

zůstaňte; 8. První odpovědností lídra je definovat realitu; 9. Abyste viděli, jak si 

lídr vede, podívejte se na jeho lidi; 10 Neposílejte své kachny do školy pro orly; 

11. Soustřeďte se na hlavní věci; 12. Vaše největší chyba je ta, že se neptáte, jaké 

děláte chyby; 13. Neřiďte svůj čas, řiďte svůj život..., 26. Lidé shrnou váš život do 

jedné věty – vyberte si ji už teď (Maxwell, 2014) (Celý přehled viz příloha č. 4.) 

III. Krok 1: Princip důvěry v praxi; Krok 2: Úkoly delegujte, kontrolu si ponechte; 

Krok 3: Zachovejte klid, i když je to těžké; Krok 4: Ať se někdy taky něco povede 

(Geropp, 2014, s. 69 -78) 

IV. L = Lépe naslouchat a pozorovat; E = Emocionální sbližování.; A = Aspekt 

uvědomění; D = Důraz na akci; E = Etablování moci; R= Role zodpovědnosti; 

 S = Synchronicita (Chopra, 2014, s. 11 - 12) 

V. 1. uplatnit vědomý postup; 2.  Vytvořit si podpůrný tým; 3. poznat a překročit své 

hranice (Radcliffe, 2012. s 29) 

VI. Buďte ve vedení horliví; Zůstat na bodu varu; Zdokonalování vedení; (Sanders, 

2012. s 93 – 95) 

VII. Návyk 1: Buďte proaktivní; Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec; Návyk 3: 

To nejdůležitější dávejte na první místo; Návyk: 4 Myslete způsobem výhra-výhra; 

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni; Návyk 6: Vytvářejte 
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synergii; Návyk 7: Ostřete pilu (Covey, 2015) 

VIII. Transformační přístup podle Basse (1997) staví na charismatu leadera a na 

vnitřní motivaci spolupracovníků. Využívá čtyř základních nástrojů (…): 

- idealizovaného vlivu ; - inspirace následovníků; - intelektuální stimulace; - 

osobního přístupu leadera k následovníkům (Procházka, Vaculík, Smutný, 2013, 

s. 68) 

IX. Princip 1: Vyvážení manažeři nepoužívají žádný postup v přehnané míře. 

Princip 2: Vyvážení manažeři uplatňují protichůdné postupy ve vzájemné 

rovnováze. 

Princip 3: Vyvážení manažeři správně vyhodnocují situaci a adekvátně na ní 

reagují.“ (Kaiser, Jarošová, Pavlica, 2015, s. 15-16) 

X. Přímá a osobní komunikace se zaměstnanci; Styl přesvědčování; Podpora; 

Znalost spolupracovníků; Zpětná vazba; Rozvoj spolupracovníků; Důvěra; 

Hájení zájmu zaměstnanců (Urban, 2014, s. 125 - 126) 

 

Vyjmenované kroky, zásady, pravidla či principy (návyky, nástroje) uvedených 

autorů, které vedou k úspěšného leadershipu, jsou opět velmi rozmanité a je poměrně 

obtížné je všechny podrobně analyzovat a zhodnotit. Z kontextuálního významu uvede-

ných kroků a jejich bližšího studia vyplývá, že významnou hodnotu přisuzují autoři 

zkoumaných dokumentů schopnosti leadera vzbudit důvěru (obdobné s výsledky vý-

zkumu Andersona et al., 2008).  Důvěra patří mezi základní emoce, utváří se již 

v dětství a později se opakuje ve vztazích k dalším lidem (Hartl a Hartlová, 2010). 

Mezi nejčastěji zmiňované kroky, zásady, pravidla a principy zkoumaných do-

kumentů v kontextuálním významu patří 1. inspirovat tým pro společnou vizi, 2. volit 

vědomě nové postupy a cesty (zdravě riskovat) k dosažení cíle 

a 3. komunikovat/naslouchat svým zaměstnancům. 
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ZJ 5 Duchovní aspekt vůdcovství (výskyt slova duchovní/duše): 

I. 0 

II. 0 

III. 0 

IV. Každý, kdo má duši, což podle mé definice zahrnuje každého z nás, má potenciál 

stát se osvíceným lídrem. (Chopra, 2014, s. 8) 

V. Duchovní energie je klíčovou energií leadershipu, protože vyvolává pocity naděje 

a optimismu. Lidem přináší větší sebedůvěru a schopnost vytvářet budoucnost, 

kterou si přejí. (Radcliffe, 2012, s. 103) 

VI. Duchovní vedení není povolání, které si vybíráme sami od sebe; je to povolání, na 

které odpovídáme. Nerozhodujeme se, že se staneme vedoucím; rozhodujeme se 

reagovat na Boží volání ve svém životě. (Sanders, 2012, s. 145) 

VII. Duchovní dimenze představuje jádro, centrum, věrnost hodnotovému systému 

člověka. Je to velmi soukromá, a přitom krajně významná oblast života. Čerpá ze 

zdrojů, které nás inspirují, povznášejí a povzbuzují, a spojuje nás se vším lidským, 

věčným a nadčasovým. (Covey, 2015, s. 298) 

VIII. 0 

IX. 0 

X. 0 

O duchovním aspektu vedení lidí se zmiňuje méně než polovina autorů 

zkoumaných dokumentů. Přesto tito autoři vnímají duchovní energii, dimenzi či 

potenciál za základní pro úspěšné vedení lidí. Duchovní aspekt leadershipu se týká 

zejména osobní roviny leadera a jeho hodnotového systému. Tyto osobní hodnoty 

ovlivňují celé pojetí leadershipu každého jednotlivého leadera. 
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3.5 Shrnutí výzkumného šetření a odpovědi na výzkumné 

otázky 

3.5.1 Celkový přehled výzkumného šetření 

Výsledek obsahové analýzy 10 vybraných dokumentů: 

Název zkoumaného objektu ZJ1 ZJ2 ZJ3 ZJ4 ZJ5 Celkem 

ANO 

1. Leadership challenge: jak zařídit, aby se ve 

firmách děly zázračné věci (Kouzes, Posner, 

2014) 

ano ano ano ano ne 4 

2. Zásady vrcholového vedení: získejte praxi, 

kterou jsem se učil celý život (Maxwell, 2014) 

ano ano ano ano ne 4 

3.  Tajemství úspěšného vedení lidí (Geropp, 

2014) 

ne ano ano ano ne 3 

4.  Spirituální leadership: osvícené vedení v 

praxi  (Chopra, 2014) 

ano ano ne ano ano 4 

5.  Leadership: lídrem jednoduše a přirozeně 

(Radcliffe, 2012) 

ano ano ano ano ano 5 

6.  Duchovní vedení: principy následování 

Ježíše pro každého věřícího (Sanders, 2012) 

ano ano ne ano ano 4 

7. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady 

osobního rozvoje, které změní váš život 

(Covey, 2015) 

ano ano ano ano ano 5 

8.  Psychologie efektivního leadershipu 

(Procházka et al., 2013) 

ano ano ano ano ne 4 
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9.  Vyvážený leadership. Dynamika 

manažerských dovedností (Kaiser et al., 2015) 

ano ano ano ano ne 4 

10.  Školská politika, finance a leadership v 

ředitelské praxi (Urban, 2014) 

ano ano ne ano ne 3 

Celkem ANO 9 10 7 10 4 40 

 

 

Výsledek obsahové analýzy 10 vybraných dokumentů: 

- ZJ1 Výčet předpokládaných vlastností nebo osobnostních předpokladů/rysů 

leadera (modrá) 

- ZJ2 Vize a zaměření na budoucnost v názvu kapitoly či podkapitoly (oranžová) 

- ZJ3 Praktická cvičení a doporučení v závěru každé kapitoly (žlutá) 

- ZJ4 Kroky, zásady, pravidla či principy, jak se stát úspěšným leaderem (zelená) 

- ZJ5 Duchovní aspekt vůdcovství (výskyt slova duše) (fialová) 
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Z výzkumného šetření vyplývá: 

• Záznamové jednotky 1 až 5 jsou zastoupeny ve všech zkoumaných dokumentech 

z 80% (celkem 40 odpovědí ANO z 50 možných ANO). 

• Všichni autoři zkoumaných dokumentů uvedli jako podstatnou součást 

úspěšného leadershipu stanovení si osobní či společné vize organizace (zaměření 

na budoucnost, ZJ 2, 100%). 

• Všichni autoři zkoumaných dokumentů uvedli kroky, principy či zásady 

úspěšného leadershipu (ZJ 4, 100%). 

• Devět autorů z deseti uvedlo vlastnosti, osobnostní rysy nebo předpoklady 

úspěšného leadera ( ZJ 1, 90%). 

• Sedm autorů z deseti uvádí ve svém dokumentu praktická cvičení, shrnutí či 

doporučení (ve smyslu podpory jak se stát úspěšným leaderem) na konci každé 

kapitoly (ZJ 3, 70%). 

• Čtyři autoři ve svém dokumentu zmiňují duchovní aspekt vůdcovství neboli 

zaměření se na duchovní dimenzi/energii leadera a jejich rozvoj 

z psychologického hlediska (ZJ 5, 40%). 

Z výzkumného šetření dále vyplývá: 

• O leadershipu píší v 90% muži, objevuje se pouze jedna česká spolu-autorka 

dokumentu o leadershipu - Doc. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D. (Vyvážený 

leadership. Dynamika manažerských dovedností, 2015). Toto zjištění potvrzuje 

výsledek výzkumného šetření společnosti Randstad (2011), které uvádí, že 

v evropských zemích, a také v USA, má většina zaměstnanců přímého 

nadřízeného muže (76% - 78%). Z výzkumného šetření společnosti Randstad 

(2011) také vyplývá, že většina zaměstnanců, ať už jsou to ženy nebo muži, 

upřednostňuje na manažerských pozicích muže (podrobněji viz Procházka et al., 

2013). 

• Výše uvedená fakta vysvětlují, proč píší autoři o leaderech nejčastěji pouze 

v mužském rodě. Jen někteří autoři, např. Procházka et al. (Psychologie 
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efektivního leadershipu, 2013) uvádí, že informace psané v mužském rodě se 

týkají také žen ve vedoucí pozici. 

90% autorů specifikuje pojem leadership nebo pojem leader. 

• Čeští autoři zkoumaných dokumentů neuvádí v textu své osobní zkušenosti. 

Posuzují a sumarizují informace z mezinárodních výzkumných šetření 

(Procházka et al., 2013), přebírají přístup ze zahraničí (Kaiser et al., 2015) nebo 

o leadershipu píší ve věcném informativním stylu (Urban, 2014). 

• Více než 50% autorů uvádí ve svých knihách citace známých osobností. 

Na základě výzkumného šetření uvádím odpovědi na výzkumné otázky: 

1. Které významy jsou pojmu leadership připisovány současnými autory knih 

o vedení lidí? 

Hned na začátku odpovědi je nutné zmínit, že ne všichni autoři ve svých knihách 

uvádějí explicitně jasnou definici termínu leadership či termínu leader. V několika 

případech bylo nutné zkoumat a pečlivě procházet celý text, aby bylo možné vybrat 

vhodnou větu či souvětí, týkající se autorova chápání vedení lidí (např. Covey, 2014). 

U jednoho autora nebylo možné tuto definici vysledovat vůbec (Geropp, 2014). Autoři 

vnímají leadership jako proces (Procházka et al., 2013), cestu (Chopra, 2014), vztah 

(Kouzes, et al., 2014), vliv (Sanders, 2012) anebo také jako umění (Urban, 2014). Za 

velmi důležité považuje většina autorů schopnost leadera vzbudit důvěru ve svých 

zaměstnancích nebo se o důvěře v textu autoři zmiňují v různých souvislostech 

s vedením lidí, jako podmínkou úspěšného leadershipu. 

2. Jaké přístupy uplatňují současní autoři knih k leadershipu? 

Z obsahové analýzy 10 vybraných textů vyplývá, že všichni autoři ve svých 

knihách zmiňují důležitost osobní či společné vize. Chápání termínu vize autoři opět 

popisují rozmanitě, ale ve výsledku zůstává vždy důležitý dlouhodobý 

cíl/sen/představa, které chce leader dosáhnout. 

Všichni autoři dále uvádí specifické kroky - jak se stát úspěšným leaderem. 

Počet kroků/principů/zásad či návyků se u jednotlivých autorů liší. Některý autor 

upřednostňuje vyšší počet zásad (např. Maxwell, 2014, 26 zásad vrcholového vedení, 
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viz příloha č. 4), jiní se pohybují mezi 5 až 8 kroky (Kouzes, et al., 2014; Chopra, 2014; 

Covey, 2014), jiným stačí 3 až 4 kroky (Geropp, 2014; Radcliffe, 2012; Kaiser et al., 

2015). Z vyhodnocení těchto zásad/kroků/principů vyplývá, že mezi nejdůležitější 

z nich patří: 

- inspirovat své zaměstnance; 

- umět vědomě volit nové postupy a cesty (zdravě riskovat) 

- schopnost naslouchat a komunikovat se zaměstnanci (empatické, aktivní 

naslouchání). 

Mezi vlastnosti nebo osobnostní rysy, které autoři nejčastěji zmiňuji jako zásadní 

pro úspěšného leadera, patří zejména schopnost inspirovat, rozhodovat a smysl pro 

humor (optimismus). Za další důležité vlastnosti považují autoři motivovanost, 

soustředěnost, klid a kreativitu. 

Praktická cvičení, doporučení a shrnutí v závěru kapitol ve svých knihách 

uvádí 70% autorů, čímž poskytují čtenářům určité vodítko, podporu či specifickou 

formu koučinku, jak se stát úspěšným leaderem. Tato cvičení a doporučení mají obvykle 

formu několika bodů psaných ve 2. osobě množného čísla. Ve zkoumaných 

dokumentech se objevují i tzv. sebehodnotící formuláře v závěru každé kapitoly 

(Kouzes et al., 2014). 

Jedním ze specifických aspektů vedení lidí je i duchovní rozměr či potenciál 

leadera. Čtyři autoři z deseti se zmiňují o důležitosti duchovní energie/dimenze jako 

zásadní pro tvorbu hodnotového systému leadera, který má vliv jak na jeho osobní 

život, tak i život pracovní (vedení lidí). 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat a zhodnotit současné přístupy k vedení 

lidí/leadershipu, a to na základě obsahové analýzy 10 knižních titulů dostupných na 

českém knižním trhu od roku 2012 do roku 2015. Ve zkoumaných dokumentech byl 

sledován popis či chápání termínu leadership či leader. Dále bylo sledováno 

5 základních jevů (záznamových jednotek) objevujících se v textech – 1. výčet 

důležitých osobnostních vlastností či rysů leadera; 2. výskyt a popis termínu vize; 

3. uvedení praktického cvičení, doporučení či shrnutí v závěru každé kapitoly; 4. výčet 

základních kroků/principů či zásad jak se stát úspěšným leaderem; 5. výskyt 

duchovního aspektu v oblasti leadershipu. 

Na základě sledovaných jevů a výzkumného šetření jsem došla k závěru, že 

všichni autoři knih o leadershipu uvádí ve svých knihách specifické kroky, zásady či 

principy jak se stát úspěšným leaderem, a dále všichni uvádí svůj osobitý pohled na 

osobní vizi či vizi organizace. Z výzkumného šetření vyplývá, že autoři knih zdůrazňují 

osobní kvality leadera, jako je např. důvěryhodnost, inspirativnost, rozhodnost 

a optimismus (smysl pro humor). Jednou z hlavních zásad úspěšného leadershipu  

považuje většina autorů schopnost leadera inspirovat svůj tým, schopnost 

naslouchat a komunikovat se svými zaměstnanci a schopnost volit vědomě nové 

přístupy a cesty (zdravě riskovat). Někteří autoři (4 z 10) uvádí jako významnou 

součást vedení lidí také duchovní dimenzi jako klíčovou pro tvorbu osobních hodnot. 

Pokud porovnáme výsledky tohoto výzkumného šetření s kompetenčním 

modelem leadera – ředitele/ky školy (viz Trojan et al., 2012, s. 67 a 68), pak se tento 

kompetenční model shoduje s výsledky výzkumného šetření ve dvou bodech, a to ve 

zdůraznění schopnosti leadera rozhodovat a ve schopnosti leadera vytvořit (inspirativní) 

vizi. 

Pro školský management a vedoucí pracovníky ve školství z výsledků 

výzkumného šetření vyplývá několik přínosů. Z obsahové analýzy textů a jejich 

kontextuálního významu je zřejmé, že autoři dokumentů o leadershipu radí leaderům 

rozvíjet zejména schopnost aktivního naslouchání a komunikace se svými kolegy 

a zaměstnanci. Často se setkáváme s tím, že vedoucí pracovníci ve školství, pod tíhou 
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všech povinností, po většinu času své pracovní doby rozdávají pokyny, kontrolují, 

plánují, vedou porady, apod., ale aktivnímu naslouchání se již obvykle tolik času 

nedostává. Také rozvíjení duchovní energie leadera, jako potřebné pro úspěšné vedení 

lidí, považuji za přínosnou informaci pro vedoucí pracovníky ve školství. Ředitelé 

a ředitelky škol jsou obvykle v permanentním tlaku pracovních povinností, kdy 

nejčastěji využívají a přeceňují dimenzi/energii intelektuální. Autoři (Radcliffe, Covey, 

Chopra) však vidí leadership v širších souvislostech, kde i duchovní hledisko hraje svou 

důležitou roli a nabízí leaderovi určitý nadhled a možnost lépe zvládat stres ve vedoucí 

pozici. Inspirativnost leadera je dle celkového shrnutí tohoto výzkumného šetření alfou 

a omegou úspěšného leadershipu. Ředitel nebo ředitelka školy, který/á umí nadchnout 

své zaměstnance pro společnou vizi, řeší každodenní problémy s nadhledem a bez 

většího volního úsilí, je inspirativní nejenom pro své kolegy, ale také pro rodiče 

žáků/studentů/dětí. Takový/vá ředitel/ka vzbuzuje ve svém okolí důvěryhodnost a pocit 

bezpečí, ve kterém prospívají všichni zúčastnění – pedagogičtí pracovníci, provozní 

pracovníci, zákonní zástupci dětí/žáků/studentů, zřizovatel školy a samozřejmě i děti, 

žáci a studenti samotní. 
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Příloha č. 2:Přehled vlastností leaderů, které ostatní obdivují 

 

                                                                                   (Kouzes, Posner, 2014, s. 45) 
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Příloha č. 3: Pět kroků a deset zásad příkladného leadershipu 

 

                                                                                         (Kouzes, Posner, 2014, s. 40) 
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Příloha č. 4: Zásady vrcholového vedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Maxwell, 2014) 
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Příloha č. 5.: „Být na vrcholu“, vlastnosti úspěšného člověka dle charakteristiky 

druhých 

 

(Radcliffe, 2012) 
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Příloha č. 6: 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní 

váš život 

 

(Covey, 2015, s. 66) 
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