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DEFINICE MANAGEMENTU A ROLE MANAŽERA
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„proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního
užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů".
Max Weber

„Management není vědou o nic více, než je vědou medicína: v obou
případech jde o praktické obory. Každý praktický obor čerpá z velkého
souboru skutečných věd. Právě tak, jako medicína čerpá z biologie, chemie,
fyziky a řady dalších přírodních věd, management zase čerpá z ekonomiky,
psychologie, matematiky, politické teorie, historie a filozofie. Stejně jako
medicína je však management zároveň samostatným oborem s vlastními
předpoklady, s vlastními záměry, s vlastními výkonnostními cíli a kritérii".
Peter Drucker

„Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných“
Americká manažerská asociace



DEFINICE MANAGEMENTU A ROLE MANAŽERA
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„Management je umění vybrat a následně motivovat
spolupracovníky k maximálnímu využití jejich vlastního
potenciálu a takovým výkonům, které umožňují dosahovaní
předem stanovených firemních cílů s využitím dostupných
zdrojů. Hlavní úlohou manažera je vytvářet pro své
spolupracovníky/podřízené takové podmínky, které jim umožní
plnit svěřené úkoly dle předem dohodnutých parametrů a
dosahovat naplánovaných firemních cílů“.

Pavel	Kotek		(published in	March 2010,		Scientific Centrum	Cracow)



ROLE MANAŽERA
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interpersonální
informační
rozhodovací
organizační
Motivační

Která z těchto rolí je pro Vás nejobtížnější a 
proč? 



PROČ	MANAŽEŘI	NEJČASTĚJI	SELHÁVAJÍ?

PROČ	NEJČASTĚJI	SELHÁVÁM	JÁ?	

POKUD	VÍM	PROČ,	V	ČEM	JE	TEDY	PROBLÉM?		
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CO	JE	HLAVNÍM	ÚKOLEM	
MANAŽERA?	
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PODSTATA MANAGEMENTU
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PLATÓN
(427	př.	n.	l.	- 347	př.	n.	l.)



DOBRÁ VIZE MÁ NÁSLEDUJÍCÍ ZNAKY

8

§ SMYSLUPLNOST A PŘITAŽLIVOST (MUSÍ ZAUJMOUT A VZBUZOVAT 
POCIT NALÉHAVOSTI, PŘITAŽLIVOST =  CO Z TOHO BUDOU 
ZAMĚSTNANCI A ZÁKAZNÍCI MÍT)

§ REÁLNOST 

§ SROZUMITELNOST

§ VYŠŠÍ MÍRA OBECNOSTI (UMOŽŇUJE VOLIT VLASTNÍ CESTY PRO 
NAPLNĚNÍ VIZE, PROSTOR PRO DROBNÉ ODCHYLKY APOD. )



KRIZOVÝ MANAGEMENT – TYPICKÉ ZNAKY
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§ LIDÉ NEMAJÍ VÝSLEDKY, ŠPATNÍ LIDÉ NA ŠPATNÝCHMÍSTECH

§ ZHORŠUJÍCÍ SE FINANČNÍ VÝSLEDKY BEZ NADĚJE NA ZMĚNU

§ AUTOKRATICKÝ MANAGEMENT ZALOŽENÝ NA JASNÝCH PRAVIDLECH
JAKO „NOUZOVÁ BRZDA“ + STRIKTNÍ KONTROLNÍ MECHANISMUS.

§ CÍLEM JE STABILIZOVAT ORGANIZACI- NASTAVIT STRATEGII A SYSTÉM
ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘEDVÍDATELNÝ RŮST A OBNOVENÍ DŮVĚRY VŠECH
ZAINTERESOVANÝCH.

§ NEMĚL BY TRVAT DÉLE, NEŽ 2 V ZÁVISLOSTI NA SITUACI A VELIKOSTI
ORGANIZACE



CHAOTICKÝ MANAGEMENT – TYPICKÉ ZNAKY

10

§ LIDÉ NEMAJÍ VÝSLEDKY, MANAGEMENT MANAGEMENT NEPODPORUJE
A NEKONTROLUJE VÝKONY JEDNOTLIVCŮ.

§ ŠPATNÍ LIDÉ NA NEVHODNÝCH POZICÍCH, NÍZKÁ MOTIVACE A VYSOKÁ
FLUKTUACE.

§ NEJASNÉ CÍLE, CHYBĚJÍCÍ SYSTÉM/PROCESY.

§ HAŠENÍÍ POŽÁRŮ BEZ STRATEGIE, NEEFEKTIVNÍ PLÝTVÁNÍ ZDROJI.

§ ZAMĚŘENÍ POUZE NA OPERATIVNÍ CÍLE.

§ MANAGEMENT TOUŽÍ PO VÝSLEDCÍCH, ANIŽ BY ORGANIZACI ŘÍDIL.



Kdo je manažer? 
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Jaké jsou klíčové vlastnosti/požadavky na manažera? 

• Komunikativnost/soft-skills všeobecně (oproti racionalitě v minulých 
letech)

• SEBEVĚDOMÍ, sebedůvěra (Sebereflexe)
• Důvěryhodnost
• Upřímnost 
• OPRAVDOVOST (autenticita)
• EMPATIE
• Zralost osobnosti, NADHLED
• Vytrvalost, VIZE
• Odvážnost, KRITICKÉ MYŠLENÍ
• Zvědavost, optimismus, NADŠENÍ a POZITIVNÍ PŘÍSTUP
• Cílevědomost, ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY
• Odolnost vůči stresu (výsledky x obavy o budoucnost…)
• Touha neustále se vzdělávat, být profesionálem v oboru
• Nositel informací, znalostí a zkušeností…



Klíčové kompetence manažera
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• Řízení týmů s ohledem na cíle a firemní kulturu, strategii, vizi.
• Efektivní komunikace
• Sebereflexe
• Sběr a analýza relevantních informací
• schopnost přijímat rozhodnutí/odpovědnost
• Efektivní vyjednávání s ohledem na prospěch všech zúčastněných
• Delegování pravomocí
• Schopnost dotáhnout věci do konce
• Přirozený nadhled
• Kreativita….
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VÝVOJOVÉ ETAPY TÝMU - TUCKMAN

§ Formování – poznávání, nejistota, nadšení, obavy

§ Bouření – prosazování vlastních zájmů. Asertivní chování, 
odpor proti autoritě

§ Normování – hledání cest k řešení konfliktů, konstruktivní 
posuzování námitek, zahájení spolupráce

§ Výkony – spolupráce na společném cíli, roste sebedůvěra 
jednotlivců a důvěra v ostatní. 

§ Ukončení činnosti – skupina je rozpuštěna a jednotlivci pociťují 
ztrátu či úlevu – dle výsledku skupiny. 
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CHARAKTERISTIKA EFEKTIVNÍHO TÝMU

§ Víra	ve	sdílené	cíle
§ Pocit	závazku	vůči	skupině
§ Přijetí	skupinových	hodnot	a	norem
§ Pocit	vzájemné	důvěry	a	závislosti
§ Plná	účast	všech	členů	na	procesu	
rozhodování	a	konsenzu	– není	dobrovolná.

§ Volný	tok	informací	a	komunikace
§ Komplementarita	osobností	a	kompetencí
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VÝHODY SAMOŘÍDÍCÍHO TÝMU

§ Snížení absencí
§ Zvýšení produktivity
§ Zvýšení spokojenosti, pracovní 

morálky a soudržnosti zaměstnanců
§ Rozvoj dovedností pracovních sil
§ Zvýšená flexibilita pracovních postupů
§ Snížená potřeba manažerů
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ZÁSADNÍ OTÁZKY

§ JSEM SCHOPEN USTOUPIT DO POZADÍ, JAKMILE ZAČNE 
TÝM SPOLUPRACOVAT? 

§ JAK POZNÁM, ŽE SE STÁVÁM PŘEKÁŽKOU PRO DALŠÍ 
ROZVOJ TÝMU? 
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JAK SESTAVIT TÝM

§ DEFINICE CÍLŮ TÝMU
§ STANOVIT KOMPETENČNÍ POŽADAVKY NA BUDOUCÍ 

ČLENY
§ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ KANDIDÁTŮ
§ UZAVŘENÍ VÝBĚRU 
§ UZAVŘENÍ PSYCHOLOGICKÉ SMLOUVY S 

JEDNOTLIVÝMI ČLENY TÝMU (CO CHCI, VZÁJEMNÁ 
OČEKÁVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ SPOLEČNÝCH CÍLŮ + 
POSTUP
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MOTIVACE

JAKÁ JE SOUVISLOST S VIZÍ? 
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Motivaci chápeme jako psychologický proces, který aktivuje naše 
chování – dává mu směr a účel.  Je to interní síla k uspokojení našich 
nenaplněných potřeb, vůle něčeho dosáhnout. 

Základní pojmy: 
Potřeba – prožívaný nedostatek 
Stimul  - vnější podnět, pobídka z okolí
Motiv- vnitřní pohnutka, příčina chování určující směr a intenzitu 
chování
Přesvědčení – to čemu o sobě a okolním světě věřím

Efektivní manažer vhodně kombinuje používání stimulů a motivů, nikdy 
by však neměly převažovat stimuly nad motivy (cílem je dosáhnout 
vnitřní motivace OZ, nikoliv ho neustále „postrkovat“ zvenčí. 
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ZÁKLADNÍ SLOŽKY MOTIVACE

POTŘEBY
– POCIŤOVANÝ NEDOSTATEK NUTÍ K AKCI

ZÁJMY-
ENERGIZUJE, PODNĚCUJE, OBOHACUJE

NÁVYKY-
OPAKOVANÝ /AUTOMATICKÝ ZPŮSOB JEDNÁNÍ

HODNOTY A IDEÁLY
- ČEHO SI VÁŽÍM, DO PREFERUJI, CÍLE A ZPŮSOB JEJICH 

DOSAHOVÁNÍ

- IDEÁL JE VZOR A NÁVOD K JEDNÁNÍ
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PODPŮRNÝ ROZHOVOR JAKO ŘÍDÍCÍ 
/MOTIVAČNÍNÁSTROJ
CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT/ČÍM VÁM MOHU POMOCI, ABYSTE DOSÁHL…? 
CO SE VÁM POVEDLO? 
CO BY ŠLO UDĚLAT JINAK? 
JAK KONKRÉTNĚ BYCH VÁM MOHL POMOCI? 
ZDÁ SE VÁM, ŽE JE NĚCO PROBLÉM? ŘEKNĚTE MI O TOM VÍCE. 
CO VÁM OBVYKLE V PODOBNÉ SITUACI POMÁHÁ? 
CO JE TŘEBA ZMĚNIT? 
CO MŮŽETE UDĚLAT VY SÁM? 
CO DALŠÍHO NAVRHUJETE? 
KDY SE DO TOHO PUSTÍTE? 
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Základní rozdělení pracovníků dle motivátorů: 

Dosahovatel- touží po dosahování vytýčených cílů, je rád chválen, 
nerad riskuje (případný neúspěch vnímá jako ztrátu své pozice 
„hvězdy“ v týmu)

Farmář – cílem je hlavně někam patřit, pocit sounáležitosti. Preferuje 
harmonické vztahy, vyhledává spíše souhlas, než uznání. 

Sběrač moci – rád ovlivňuje dění, určuje směr. Nepotřebuje uznání a 
ocenění, důležité je pro něj získání souhlasu s jeho plány a návrhy.

V praxi se jen velmi výjimečně setkáme s naprosto vyhraněným typy, 
výše uvedené tedy slouží pouze pro základní orientaci. 
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MOTIVACE A PSYCHOLOGICKÁ SMLOUVA

Tato dohoda zahrnuje ujednání o tom:
• jaká míra závazku se očekává od zaměstnance
• jaká míra podpory se očekává od zaměstnavatele

Očekávání zaměstnanců: 
spravedlivé hodnocení, určitou formu účasti na rozhodování, určitou úroveň jistoty 
zaměstnání.

Očekávání zaměstnavatelů:
zaměstnanci přijmou organizační ideologii a její cíle, podpoří image firmy, projeví 

svědomitost a důvěryhodnost.

Ohrozit smlouvu může: zásadní organizační změna, zásadní konflikty mezi jednotlivci
a skupinami, mezi organizací a jednotlivci. Toto porušení může být důvodem zatrpklosti 

a výčitek, což může obratem vést k demotivaci.
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MOTIVAČNÍ FAKTORY

OSOBNOST NADŘÍZENÉHO
KONSTRUKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
DOSTATEK VHODNÝCH INFORMACÍ
VHODNÁ NÁPLŇ PRÁCE
MOŽNOST ROZVOJE A POSTUPU
FIREMNÍ KULTURA
ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ
PRESTIŽ FIRMY NA TRHU
PERSPEKTIVA/BEZPEČÍ
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PODPŮRNÝ ROZHOVOR JAKO ŘÍDÍCÍ 
/MOTIVAČNÍNÁSTROJ
CO PRO VÁS MOHU ODĚLAT/ČÍM VÁM MOHU POMOCI? 
CO SE VÁM POVEDLO? 
CO BY ŠLO UDĚLAT JINAK? 
JAK KONKRÉTNĚ BYCH VÁM MOHL POMOCI? 
ZDÁ SE VÁM, ŽE JE NĚCO PROBLÉM? ŘEKNĚTE MI O TOM VÍCE. 
CO VÁM OBVYKLE V PODOBNÉ SITUACI POMÁHÁ? 
CO JE TŘEBA ZMĚNIT? 
CO MŮŽETE UDĚLAT VY SÁM? 
CO DALŠÍHO NAVRHUJETE? 
KDY SE DO TOHO PUSTÍTE? 
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MOTIVAČNÍ PRACOVNÍ FAKTORY

RŮZNORODOST PRÁCE 
KOMPLEXNOST ÚKOLU- MOŽNOST VIDĚT VÝSLEDEK
VÝZNAM ÚKOLU PRO ODDĚLENÍ ČI FIRMU
SVOBODA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU
ZPĚTNÁ VAZBA
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DEMOTIVAČNÍ FAKTORY

TRPÍ DLE VÁS NĚKDO Z TÝMU DEMOTIVACÍ? 
JAK SE JEHO/JEJÍ DEMOTIVACE PROJEVUJE? 

NÍZKÁ PRACOVNÍ MORÁLKA
STÍŽNOSTI NA BANALITY
NEDODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ
NEOCHOTA UDĚLAT COKOLIV NAVÍC
NEZÁJEM O TÝM A JEHO VÝSLEDKY
HLEDÁNÍ VINY U OSTATNÍCH…
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VYHOŘENÍ

KDY OBVYKLE ČLOVĚK VYHOŘÍ A CO JSOU PŘÍČINY?

PERFEKCIONISMUS, STÁLÁ KRITIKA
NEDOSTATEK POCHVALY
PRÁCE POD ÚROVEŇ
NEDOSTATEČNÉ FINANČNÍ ČI JINÉ OHODNOCENÍ
NEJASNÁ PRAVIDLA A MANTINELY
NESPLNITELNÉ ÚKOLY
KONFLIKT ROLÍ ČI HODNOT
PŘETÍŽENÍ
POCIT ZBYTEČNOSTI
POCIT, ŽE TO NEZVLÁDNU, NEUMÍM TO A NIKDO MI 

NEMŮŽE POMOCI



CO OD VÁS OČEKÁVÁ ŠÉF? 
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PARTNERSTVÍ – PŘIJETÍ ODPOVĚDNOSTI
ODVAHU ROZHODNOUT 
KREATIVITU PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
POCTIVOST A LOAJALITU
VÝSLEDKY
SOULAD S JEHO HODNOTAMI



30

Základní přístupy k vedení lidí



VĚDECKÝ MANAGEMENT

31

F. Taylor – vědecký management

Pro každou činnost existuje jediný nejúčinnější způsob a ten je třeba 
najít.  Úkolem manažera je práci plánovat a kontrolovat.
Věří v soustavné vzdělávání perspektivních pracovníků – revoluční 
idea. Pracoviště obzvláště šikovných pracovníků byla označena 
křídou, aby ostatní věděli, s kým se mají porovnávat, pokud chtějí být 
úspěšní a dobře placení. 

definoval 9 požadavků na vedoucího pracovníka:
•inteligence
•vzdělání
•odborné vlastnosti
•zručnost nebo síla
•energičnost
•pevná povaha
•poctivost
•zdravý úsudek
•dobré zdraví.



HUMAN RELATIONS SCHOOL
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George Elton Mayo - Škola lidských vztahů.

•Přišel na fakt, že zlepšení/zhoršení pracovních podmínek nevede ke zvýšení 
produktivity práce.

•Nejsilnějším motivátorem je příslušnost ke skupině. Největší stres způsobuje 
strach z vyloučení  obava, že by díky své špatné práci skupina nesplnila úkol. 

•Sankce byly opuštěny a vyžadovala se odpovědnost. 

•Zaměstnavatel se má chovat k podřízeným jako otec k dětem (např. Tomáš 
Baťa).

Změnil průmyslovou teorii, namísto výhrůžek a sankcí preferoval vztah plný 
důvěry. K největšímu nárůstu produktivity docházelo v závodech, kde manažeři s 
lidmi mluvili, ptali se jich na jejich názory a respektovali je jako osobnosti.



Deset principů dle Urwicka
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§ Kontinuita – struktura firmy musí podporovat dlouhodobé přežití.
§ Rovnováha – jednotlivá oddělení musí být v rovnováze z hlediska postavení a 

pravomocí.
§ Definice – jasné vymezení pracovních míst a povinností.
§ Specializace – každá skupina by měla mít jen jednu funkci
§ Cíle – každá organizace musí mít jediný zastřešující cíl  
§ Autorita – každá skupina musí mít jen jednoho manažera
§ Sladění – manažeři musí mít odpovídající autoritu, aby mohli plnit své povinnosti
§ Koordinace – manažeři odpovídají za organizaci a koordinaci
§ Rozpětí kontroly- max. 6-7 podřízených v přímé linii
§ Odpovědnost – manažer nese odpovědnost za své podřízené
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FRANK BUNKER GILBRETH



Management dle Peterse a Watermana
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§ Využívání transformačního vůdcovství – apel na vyšší hodnoty, motivaci a 
inspiraci

§ Naslouchat především zákazníkům a vlastním lidem – management je často 
příliš vzdálen reálnému dění. 

§ Podněty ke zlepšení vycházejí často zevnitř organizace  - lidé, kteří se zajímají 
o budoucnost firmy a přemýšlejí, musí být opečovávaní a odměňováni. 

§ Vážit si vlastní historie, oslavovat ji a budovat firemní kulturu. 
§ Okamžitě zakročit, pokud se někde rozrůstá byrokracie (se zaujetím 

španělské inkvizice)
§ Vést manažery k proaktivitě oproti reaktivitě. 
§ Ponechat zaměstnancům volnost v rámci jasně vymezených hranic, aby 

mohli uplatnit vlastní úsudek a iniciativu. 
§ Držme se toho, co známe a umíme. 



Adairův model
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§Individuální potřeby – uspokojování potřeb zaměstnanců po stránce jejich 
rozvoje a motivace.
§Skupinové potřeby – školení, teambuilding, disciplína
§Potřeby úkolů – nastavování pracovních standardů, termínů, cílů a zdrojů. 

Je třeba umět ve vhodných chvílích nadřadit potřeby jednoho prvku ostatním. 



Danserau, Graen a Haga – teorie Leader- Member-
Exchange (LMX)
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§Fáze 1: cizinci – pracovník plní úkoly a manažer ho sleduje. Hledá potenciál k 
dalšímu rozvoji. 

§Fáze 2: známí – šikovným zaměstnancům s potenciálem je nabídnuta větší 
autonomie a odpovědnost.  Manažer sleduje chování a vlastnosti, klade si 
otázku, zda je zaměstnanec připraven být členem „vnitřního týmu“. 

§Fáze 3: vyspělé partnerství – zapojení do skupiny nejbližších spolupracovníků, 
přidělení pravomocí a odpovědnosti. Odměnou je blízkost k vůdci a výhodám 
organizace. 

Teorie založená na propojení vztahů a kompetencí. 
Vychází z předpokladu že loajalita a spolehlivost jsou klíčem k úspěchu. Naráží 
na teorii o stejných příležitostech a je vnímána jako nefér – rovné příležitosti jako 
mýtus a současně mantra neúspěšných. 



VÝCHODNÍ X ZÁPADNÍ POJETÍ MANAGEMENTU
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Prvořadým úkolem vedoucího pracovníka je získat podporu a důvěru svých 
podřízených. 

Prvořadým úkolem vedoucího pracovníka je snížit náklady pomocí úspor 
na pracovních místech – říká se tomu zvyšování efektivity jednotlivých 
pracovníků. 

V současné době se ukazuje, že střední cesta je prostředkem pro dosažení 
firemních cílů. 
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TRADIČNÍ x VIZIONÁŘSKÝ MANAGEMENT
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§ PLÁNOVÁNÍ, ROZPOČTY

§ KONTROLA

§ DISCIPLÍNA

§ REAKTIVNÍ CHOVÁNÍ

§ FORMULOVÁNÍ VIZÍ

§ PODNĚCOVÁNÍ

§ PROAKTIVNÍ CHOVÁNÍ

§ NESPOKOJENOST S DOSAŽENÝM

TRADIČNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ SDÍLENOU VIZÍ



SYSTÉM VLASTNICKÝCH PRÁV
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§ MANAŽER MÁ PRÁVO ROZHODOVAT. NEDOPADAJÍ VŠAK NA NĚJ 
PLNĚ DŮSLEDKY JEHO ROZHODNUTÍ

§ ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ = PROPUŠTĚNÍ. PRO MAJITELE ČASTO 
VELKÁ ZTRÁTA ČI BANKROT

§ DOBRÉ ROZHODNUTÍ = BONUS, PRO MAJITELE NÁRUST HODNOTY 
FIRMY A JMĚNÍ. 

§ SYSTÉM VLASTNICKÝCH PRÁV = IDEÁLNĚ SPRAVEDLIVÝ PODÍL 
MANAŽERŮ NA ZISKU SPOLEČNOSTI

§ POVAŽUJETE ZA VHODNÉ, ABY MAJITEL STŘEDNĚ VELKÉ A 
VELKÉ FIRMY TUTO FIRMU SOUČASNĚ ŘÍDIL? 



PŘEHLED ZÁJMŮ (Atkinson, Watterhouse, 2015)
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§ VLASTNÍCI: výnosy, uchování a zhodnocení kapitálu, finanční a 
dispoziční samostatnost

§ Management: pravomocný vliv, prestiž, seberealizace a realizace 
svých záměrů

§ Zaměstnanci: mzdy a platy, zařazení, sociální jistoty, možnost 
seberealizace, vztahy v kolektivu, sociální postavení, uznání, prestiž

§ Kapitáloví spoluúčastníci: jistota návratnosti, výhodné zúročení

§ Dodavatelé: stabilní možnost prodeje, platební podmínky a 
schopnost plnit závazky

§ Zákazníci: nákup kvalitního produktu, výhodná cena, platební 
podmínky…

§ Stát: daně, zaměstnanost, sociální jistoty, dodržování zákonů, 
spolupráce s politickým systémem, sociální odpovědnost…



PŘEHLED ZÁJMŮ
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§ VRCHOLOVÝ MANAGEMENT ČASTO MUSÍ USPOKOJOVAT ZÁJMY 
VŠECH OSTATNÍCH A VÉST SPOLEČNOST TAK, ABY BYLY ZÁJMY 
OSTATNÍCH USPOKOJENY V CO NEJVĚTŠÍ MÍŘE A CO 
NEJRYCHLEJI.  
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MANAŽERSKÝ CYKLUS
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ANALÝZA

PLÁNOVÁNÍ

ŘÍZENÍ/VEDENÍKONTROLA

ZMĚNA/OPTIMALIZACE



46

ANALÝZA A PLÁNOVÁNÍ
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• Analýza „tvrdých dat“
• Analýza týmu

Pouze na základě poctivé analýzy (s ohledem 
na vizi) a jejích výstupů mohu stanovit 

cíle/míru delegování pro svůj tým. 
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ABYCHOM MOHLI PODŘÍZENÉ VÉST A 
MOTIVOVAT, POTŘEBUJEME JE 

DŮKLADNĚ ZNÁT. 



49

DATA: 

S jakými daty mi měli pracovat Vaši podřízení?
Jaká data potřebujete ke své práci Vy? 
Jaké parametry bude mít Vaše analýza? 

Lidi: 
Co potřebujete vědět? 

Výsledky
Kompetenční úroveň
Motivátory
Osobnostní nastavení
Systém odměňování…
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Hodnocení podřízených:

postup - nejprve podřízený, pak manažer.
kriteria (čísla, proč ano/ne), osobnost.

Cíle hodnocení: 
Poznávací
Motivační
Personální
Zlepšení výkonu
Stanovení odměny
Rozhodnutí o pracovním zařazení
Potřeba dalšího rozvoje...

Nejčastější chyby: hodnocení osoby místo výkonu, nedostatek 
informací, zvýhodňování "přátel", nesprávná měřítka, chyby v 
hodnocení lidí (noví členové týmu..., fámy a předsudky...)
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• Jednotlivé podřízené je třeba hodnotit systematicky a komplexně, 
tedy jak výkon, tak jejich kompetenční úroveň a to v pravidelných 
časových intervalech. 

• Pravidelné hodnocení nám dává možnost včasného zásahu 
v případě odchylky od naplánovaných cílů, poskytuje zpětnou vazbu 
na jeho práci atd. 
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Vhodná struktura hodnocení: 

• Na hodnocení se vhodně připravte (analýza).

• Dovolte podřízenému, aby se nejprve ohodnotil sám. Dáváte mu tak 
možnost, aby sám pojmenoval své případné chyby a navrhl vhodné 
řešení. Současně dostanete jasnou informaci o míře jeho 
sebereflexe. 

• Následně doplňte Vaše hodnocení, případně sdělte Váš pohled a 
navrhněte další kroky (např. aktualizovaný plán rozvoje, individuální 
cíle… – ve formátu SMART)

• Získejte souhlas s dalším postupem (motivace)

POUZE POKUD SPRÁVNĚ OHODNOTÍM PODŘÍZENÉ, MOHU 
SPRÁVNĚ DELEGOVAT
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PROVEĎTE ANALÝZU VYBRANÉHO ČLENA TÝMU A NAVRHNĚTE 
KROKY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ  JEHO VÝKONU. 



STANOVENÍ CÍLŮ
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Jak by měl vypadat správný cíl? 
Jak se cíl liší od přání? 
Jaké základní druhy cílů znáte? 
Kvantitativní/kvalitativní
Jednoduchou pomůckou pro nastavení či ověření správnosti  je metodika 

SMART: 

S-specifický
M-měřitelný
A-akceptovatelný (pro Vás, firmu, zákazníka)
R-realistický
T-termínovaný

Pokud je cíl SMART, je kvalitní? 
Správný cíl je takový, který splňuje parametry SMART, má návaznost na ostatní 
cíle a je v souladu s cíli a vizí firmy. 



POSTUP PLÁNOVÁNÍ
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Vize a cíle firmy

Dlouhodobé cíle

Střednědobé cíle

Krátkodobé cíle 

Postup vedoucí k cíli

Řízení/vedení

Analýza (výstup)



STANOVENÍ CÍLŮ
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Nezapomínejte:

§ Stanovujte si realistické cíle.

§ Jejich průběžné plnění pro Vás bude motivací (a poroste Vaše sebedůvěra)

§ Pomocí krátkodobějších cílů můžete také snadněji monitorovat postup 
směrem ke strategickým (dlouhodobým cílům). 

Znám VIZE a CÍLE SVÉ FIRMY
Mám ANALÝZU (oblasti/sebe)

Přijal jsem SVOJE CÍLE 
Cíle mají KVALITU 

JSEM SCHOPEN EFEKTIVNĚ PRACOVAT
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KOMPETENČNÍ MODEL JAKO STRATEGICKÝ 
NÁSTROJ PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ 

VÝKONU PODŘÍZENÝCH

VÝSLEDKY X PŘÍSTUP/CHOVÁNÍ



58

Kompetenční model je především strategický nástroj pro výběr vhodných 
zaměstnanců, hodnocení jejich výkonu a nastavení smysluplného plánu rozvoje 
v návaznosti na vizi a strategické cíle společnosti.

Jedná se o soubor detailně popsaných kompetencí (s důrazem na ty, které 
v největší míře ovlivňují výkon) pro jednotlivé pracovní pozice. 

Společnosti tak mají možnost nastavit zcela transparentně minimální požadovanou 
kompetenční úroveň pro jednotlivé pracovní pozice ještě před výběrovým řízením a 
vyhnout se nákladům spojených s výběrem a školením nevhodných zaměstnanců, 
dále pak transparentní systém hodnocení výkonu v návaznosti na kompetenční 
požadavky a případně nastavení vhodného plánu rozvoje jednotlivých pracovníků 
v návaznosti na plnění operativních i strategických cílů. 

Tímto krokem dochází k zásadní změně, nejen ve firemní kultuře. Vize, 
dlouhodobé i operativní cíle již nejsou pouze „administrativní záležitostí“, ale 
promítají se do každodenní činnosti všech zaměstnanců ve firmě, kde aktivně 
s kompetenčními modely pracují.

KOMPETENČNÍ MODELOVÁNÍ
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POKUSTE SE POPSAT KOMPETENCI: 
VEDENÍ PORADY S PODŘÍZENÝMI
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JAKÝ JE SPRÁVNÝ POSTUP A CO POTŘEBUJI VĚDĚT? 

CO JE CÍLEM?
-MOTIVACE, POCIT DŮLEŽITOSTI, ROZVOJ, KOREKCE, LOAJALITA…

ZPĚTNÁ VAZBA JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ/VEDENÍ
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DELEGOVÁNÍ
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POSTUP
§ UVĚDOMĚNÍ, ŽE ŽÁDOST O POMOC NENÍ SLABOST
§ CO CHCI DELEGOVAT? 
§ CO MOHU DELEGOVAT?
§ NEDELEGUJI PŘÍLIŠ NEBO MÁLO? 
§ NA KOHO? ZVLÁDNE TO? JAK TO VÍM? 
§ KDY? 
§ PROČ?
§ JAK? 
§ CO Z TOHO BUDE KOLEGA MÍT? JAK VÍM, ŽE TO CHCE?  
§ JAK OVĚŘÍM, ŽE KOLEGA POCHOPIL, CO OD NĚJ OČEKÁVÁM? 
§ JAK SI OVĚŘÍM VÝSLEDEK? 

§ UDRŽUJTE SI PŘEHLED
§ NEZAPOMEŇTE VŽDY PODĚKOVAT
§ NESPOKOJENOST SE ŠPATNÝM VÝSLEDKEM – CO MOHU UDĚLAT PRO 

ZLEPŠENÍ? 



Nejdůležitější kompetence

63

Vytváření důvěry na všech úrovních

PROČ ? 



Anatomie důvěry
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1. Charakter (integrita,autenticita,
motivy, úmysly)
„Pravý záměr bez pravého jednání je k ničemu (Dalajlama)“

2.  Kompetence 
(způsobilost,schopnosti, dovednosti-
vše, obraz všeho, čeho jste doposud 
dosáhli)
Mohu věřit někomu, kdo je čestný, ale nemá výsledky? 

Lidé věří těm, kteří dokáží věci udělat
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Mějte výsledky:

Jsou zdrojem vaší důvěryhodnosti.Jasně 
ukazují, že dokážete přispívat, vytvářet hodnotu 

a jednat.

Sami sebe soudíme podle toho, co jsme schopni 
vykonat, ostatní nás soudí podle toho, co jsme již 

vykonali. 



Jak důvěru v týmu posilovat ? 
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Bruslím tam, kde puk bude, ne tam, kde 
byl nebo je… W. Gretzky.

Předpokládejte potřeby a mějte výsledky 
dříve, než o ně někdo požádá.



CO JSTE LIDEM NA ZAČÁTKU SLÍBILI? 
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§ PERSPEKTIVU = STABILITU
§ ROZVOJ
§ PRÁCI S TĚMI NEJLEPŠÍMI NA TRHU

§ CO TO ZNAMENÁ VE SKUTEČNOSTI? 



DRUHY AUTORITY
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1. Formální/poziční
2. Vědomostní
3. Charismatická
4. Morální



STYLY VEDENÍ
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Direktivní – podrobná pravidla, příkazy a instrukce, neustálá 
kontrola, zaměření na chyby, jedinou motivací jsou peníze, 
nepřipouští diskuzi, nevěří svým lidem.

Protektivní – chrání lidi proti přetížení, pracuje za ně, dává snadné 
úkoly, řeší veškeré problémy sám, bere za vše odpovědnost, nevěří 
ve schopnosti svých lidí. 

Liberální – dává všemu volný průběh, spoléhá na „zdravý rozum“ 
podřízených, kontrolu vnímá jako projev nedůvěry, svým podřízeným 
věří, ale oni často nevědí, co mají dělat. 

Demokratický- vede k samostatnosti a přijetí odpovědnosti, 
zapojuje tým do rozhodování, připouští diskuzi, říká co a do kdy, 
chyby vnímá jako prostor pro ponaučení, poskytuje konstruktivní ZV, 
využívá vhodně veškeré motivační nástroje. 
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ODPOVĚDNOST

Odpovědnost v managementu: 

Odpovědnost má 2 aspekty: 

-Já sám jsem odpovědný

-Činím ostatní odpovědnými

Lídři, kteří vzbuzují důvěru, dělají obojí.
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ODPOVĚDNOST
Odpovědnost v managementu: 

Dobrý lídr na sebe bere více viny, než ostatní a přiznává jim více zásluh, než jim 
náleží…. Arnold Glasnow

Jednat odpovědně je skutečně obratem o 180 stupňů. Od elementárního 
všeprostupujícího kulturního fenoménu hledání viníků.

Když manažer řekne „mohl jsem to udělat lépe – a měl jsem to udělat lépe“, 
stimuluje ostatní k odpovědi „ taky jsem si toho mohl všimnout, mohl jsem vás 
více podpořit“.

Nestačí jen převzít odpovědnost, je třeba umožnit totéž ostatním. Umožněte 
ostatním, aby zhodnotili sami sebe z hlediska dosažených výsledků, na kterých 
jste se dohodli. 

NESAMOSTATNOST PODŘÍZENÝCH JE VIZITKA MANAŽERA A MÍRY DŮVĚRY, 
KTEROU V TÝM VKLÁDÁ. 



ROZHODOVACÍ PROCES V MANAŽERSKÉ PRÁCI 
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DEFINICE PROBLÉMU

ANALÝZA PŘÍČIN

STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ (čeho dosáhneme vyřešením problému?)

STANOVENÍ KRITERIÍ

STANOENÍ VARIANT

HODNOCENÍ VARIANT

VÝBĚR VARIANTY

IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ

KONTROLA IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA



Copyright Excellence in Education 2010

Manažerské rozhodování - pasti

Zakotvení 
Máme tendenci zakotvit naše myšlení a přisuzovat nepřiměřený význam první 
informaci,kterou získáme. Pokud při rozhovoru „nakousneme“ něco závažného, může to 
mít tendenci ovládnout vše, co bude následovat. Zakotvení můžeme pozitivně využít při 
vyjednávání. 

Status quo
Tendence ponechat věci tak, jak jsou. Odchýlení od státu quo v sobě zahrnuje převzetí 
zodpovědnosti na svou osobu a tudíž riskování kritiky. Vyžaduje to také naše úsilí (strach a 
lenost)

Utopené náklady
Vztahují se k naší touze být konzistentní a sledovat  rozhodnutí, která jsme již učinili – za 
každou cenu,  Někdy bývá praktičtější a mnohem levnější opustit předchozí rozhodnutí 
(tvrdohlavost)

Potvrzené důkazy
Tendence hledat důkazy, které podpoří naše stanovisko nebo rozhodnutí, ke kterému jsme 
došli intuitivně., Je náš pocit  dostatečným argumentem? (nejistota)



Copyright Excellence in Education 2010

Rámcování
Způsob, jakým je problém prezentovaný, výrazně ovlivňuje alternativy řešení. Problémy, 
které jsou prezentovány pozitivně vedou k menšímu riskování (optimismus x skepse)

Odhady a předpovědi
Přecenění vlastních schopností a schopnosti předvídat budoucnost vede ke špatným 
rozhodnutím.  Dle výzkumu University od Michigan si  až 90% manažerů myslí, že jsou 
skvělí a plně se mohou spolehnout pouze na svůj úsudek (pýcha)

Obezřetnost
Neochota cokoliv riskovat a neustálé hledání jistot ve faktech, analýzách…(strach)

Dojem
Tendence nadmíru podléhat událostem v našem okolí, dojmům z neobvyklých situací. 
Objektivita bývá často zkreslena (emoce)
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Kreativita X tlak na čas
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OBJEVITELSKÁ VÝPRAVA: 
Členové týmu hledají nové nápady, nesoustředí se na problémy. Typický 
je dialog mezi členy týmu. Míra stresu z nutnosti dodržet termín je nízká 
a míra kreativity je vysoká. 

AUTOPILOT: 
Tým postrádá informace a zadání. Komunikace se věnuje dílčím 
aspektům, panují konkurenční vztahy na úkor vzájemné spolupráce. 
Míra stresu z nedodržení termínu je nízká, stejně jako míra kreativity. 

PÁD DO MLÝNKU
Členové nepociťují důležitost vlastní práce, jejich pracovní den je 
roztříštěn do mnoha pracovních úkolů, diskuse se týkají zmírnění tlaku 
na termín na úkor diskusí o tvůrčím řešení. Míra stresu z nedodržení 
termínu je vysoká a míra kreativity je též vysoká (ale zaměřena jinak, než 
je třeba). 
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VÁLEČNÁ VÝPRAVA: 
ČLENOVÉ TÝMU SE SOUSTŘEĎUJÍ NA ZADANÝ ÚKOL A NEJSOU 
RUŠENI JINÝMI POVINNOSTMI, UVĚDOMUJÍ SI VÝZNAM ÚKOLU A 
INTENZIVNĚ SE VĚNUJÍ JEHO PLNĚNÍ. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ HLEDÁ 
TÝM KOLEKTIVNĚ. 
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Psychická pohoda X tlak na výkon
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KOMFORTNÍ ZONA: 
ČLENOVÉ TÝMU JSOU SPOKOJENI, MÍRA POHODY JEV YSOKÁ, 
PANUJÍ PŘÁTELSKÉ VZTAHY, ALE VÝKON JE NÍZKÝ. 

ZÔNA APATIE: 
PRACOVNÍCI PŘEDSTÍRAJÍ ČINNOST A SOUSTŘEDÍ SE HLAVNĚ NA 
ZÍSKÁNÍ PŘÍZNĚ NADŘÍZENÝCH. TYPICKÁ JE NÍZKÁ POHODA I 
VÝKON.

ZÔNA UČENÍ SE
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE A UČENÍ SE. SNAHA O NEJLEPŠÍ MOŽNÉ 
VÝSLEDKY.  VYSOKÁ MÍRA POHODY I VÝKONU

ZÔNA STRACHU
PRACOVNÍCI JSOU PASIVNÍ, BOJÍ SE COKOLIV NAVRHOVAT ČI 
POŽÁDAT O POMOC. NÍZKÁ ÚROVEŇ POHODY, VÝKON ZÁVISLÝ NA 
SVĚŘENÝCH ÚKOLECH A PRECIZNÍ KONTROLE. 
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LEADERSHIP



Leadership

„Pokud	snad	existuje	nějaké	myšlenka	týkající	se	vedení	lidí,	která	by	
inspirovala	organizace	již	po	celá	tisíciletí,	je	to	důraz	na	schopnost	
udržovat	a	sdílet	společný	obraz	budoucnosti,	kterou	chceme	vytvořit“
(Peter Senge)

“ Lidé se nejčastěji vzdávají svých schopností tak, že je v sobě 
popírají či utlačují. Cílem lídra je v lidech tyto schopnosti objevit a 
pomoci jim vydat ze sebe to nejlepší pro dobro společného cíle. „
(Pavel Kotek 2013)

„To nejlepší z ostatních vytěžíš pouze tehdy, pokud vydáš to nejlepší ze 
sebe“ 

(Harry Firestone)



Leadership

• Lídři činí  z dodržování závazků symbol své cti.

• Důvěřují ostatním a umožní jim tak, aby říkali pravdu. Poskytovat důvěru 
druhým lidem je ta nejlepší cesta, jak vytvořit důvěru tam, kde není. 
Nejjistějším způsobem, jak učinit člověka nedůvěryhodným je 
nedůvěřovat mu a dávat mu to najevo. 

• Lídr jedná s podřízenými a kolegy tak, jak chce, aby jednali se zákazníky 
firmy. 

• Lídr vytváří pozitivní symboly důvěry (negativní symbol je např. nákup 
luxusních aut pro management a současně propouštění zaměstnanců 
atd. )



Leadership

• Lídři vytváří dobrou pověst své firmy

Nakonec Vám zbude pouze jediné – vaše pověst (Oprah Winfrey)

• Důvěra na trhu je věc značky a pověsti. Značka je „monetarizovaná 
důvěra“

• Značku má každé oddělení ve firmě a lídr je odpovědný za její budování. 
Vaše pověst a značka vašeho oddělení či firmy určuje to, zda lidé budou 
pochybovat o vašich slovech, či nikoliv. 

• Jaká je moje značka? 



Leadership

• Najímání lidí do firmy: 

nemá smysl najmout telentované lidi, pokud hodláte kontrolovat každý 
jejich krok. Tady nastupuje nedůvěra… 

Michael Skapinker (Financial Times)

• Lídr ví, jakou práci je třeba udělat, zná přesné kompetence potřebné pro 
její vykonání a najímá lidi, kteří práci odvedou originálním způsobem a 
předčí všechna očekávání.  Najít správné lidi je otázkou zkušeností, citu 
a talentu. 



SKVĚLÍ LIDÉ VE VAŠÍ FIRMĚ

• MOTIVOVANÍ
• RESPEKTOVANÍ
• DÁVAJÍCÍ NAJEVO RESPEKT 

OSTATNÍM
• UČÍ SE/UČÍ OSTATNÍ
• PŘEDPOKLÁDAJÍ POTŘEBY
• TÝMOVÍ HRÁČI
• TVOŘIVÍ
• KONSTRUKTIVNÍ PŘI ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ

KTEŘÍ LIDÉ  U VÁS VE FIRMĚ TO JSOU

CO JE K VÁM PŘILÁKALO? 

CO JE U VÁS DRŽÍ? 



Leadership

Proč se mnoho důvěryhodných manažerů nestane lídry? 

Delegování je intelektuální záležitost, důvěra je něco, co cítíte.

Prvním úkolem každého lídra je inspirovat důvěru, uvolnit tvořivost 
a potenciál jednotlivců umožňující jim vydat ze sebe to nejlepší 
a vytvořit prostředí vysoké důvěry, v němž mohou efektivně pracovat 
s ostatními. 

Kdy se stanete manažerem či lídrem? 

Lídrem se stanete až v okamžiku, kdy Vás tak začnou vnímat vaši 
podřízení, kolegové, společnost…..                  



Leadership

Mnoho manažerů hledá inspiraci, jak se stát opravdovými lídry

„Inspiraci se musí vycházet na půl cesty vstříc, jinak se potvora nedostaví“
(G.B. Shaw)

Lídři inspirují ostatní k tvořivosti. Rozdíl mezi tvořivými lidmi a těmi ostatními 
spočívá pouze v tom, jak dlouho se ti ostatní vydrží nudit. 



Leadership – 5 úrovní

• Velmi přispívá svým talentem, znalostmi, dovednostmi a dobrými pracovními 
návyky – VELMI SCHOPNÝ JEDINEC

• Svými individuálními schopnostmi přispívá k dosahování skupinových cílů a 
efektivně spolupracuje s ostatníni v rámci skupiny – PŘISPÍVAJÍCÍ ČLEN TÝMU

• Organizuje lidi a zdroje a směřuje je k efektivní a účinné realizaci předem 
stanovených cílů – KOMPETENTNÍ MANAŽER

• Stanoví závazek jasné a přesvědčivé vize a její energické realizace a přitom 
stimuluje vyšší výkonnostní standardy – EFEKTIVNÍ VŮDCE

• Buduje trvalou skvělost pomocí paradoxní směsice osobní pokory a profesionální 
vůle- LÍDR PÁTÉ ÚROVNĚ

Copyright : Společnost pro management a Leadrship s.r.o. 2010
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JMENUJTE JEDEN KROK, KTERÝ BY ZLEPŠIL 
VAŠE VŮDCOVSTVÍ

JMENUJTE AKTIVITU, KTEROU BYSTE MĚLI 
PŘESTAT DĚLAT, ABY SE VÁŠ STYL ZLEPŠIL



LEADERSHIP - NEZAPOMEŇTE
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• Lídři transformují firemní cíle do osobních cílů každého 
zaměstnance

• Lídři se nebojí rozhodnout. Někdy i o tom, že nejsou těmi 
nejlepšími, kdo by měl rozhodnutí udělat a rozhodnou o tom, 
kdo je na to nejlepší. 

• Lídři zbytečně nepoučují. Lidé dobře vědí, co udělali špatně. 
Zůstat potichu je někdy nejlepší lekce. 

• Vzbuzují v zaměstnancích nadšení pro to, aby zítra odvedli práci 
ještě lépe.

• Umožňují zaměstnancům získat podíl na zisku

• Naslouchat kolegům neznamená jen slyšet, ale hlavně jednat. 



NEZAPOMEŇTE
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• Lídři tvoří přidanou hodnotu

Jakou vytváříte vy? Co po Vás zůstane, až se jednou     

rozhodnete odejít?

• Průměrný manažer nepochybuje. Hltá nejnovější trendy, slepě 
plní úkoly a a respektuje pravidla v touze dosáhnout jistoty, 
platu, pozice a vlivu.  Pozici lze získat, vliv si musíte zasloužit.  
Pouze pokud pochybujete, můžete dokázat velké věci.  

• K zamyšlení- Co se stane, pokud si průměrný muž vezme 
“dokonalou“ ženu?  Co se stane, pokud se průměrný manažer 
díky „loajalitě“ dostane na vyšší pozici? 



NEZAPOMEŇTE
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• JESLTIŽE MÁ MÍT LÍDR NADHLED A BÝT ZDROJEM 
INSPIRACE, KDE JÍ MÁ SÁM BRÁT? 

„Koukáním do výlohy Louis Vuitton v Paříži se naučíte mnohem 
více, než koukáním do výlohy obchodu s levnou elektronikou. 
Pokud chcete čerpat inspiraci, navštěvujte galerie, výstavy, 
koncerty, mluvte s alkoholiky a narkomany, čtěte věci, o které se 
normálně nezajímáte, udělejte něco, co jste ještě nedělali. Zkuste 
to.“
Ole Bek, Bang Olufsen

„Když slyším lidi říkat, že to či ono budou dělat, až na to budou mít 
čas či peníze, že začnou, až vybudují slibnou kariéru v oblasti, 
která je nebaví, říkám si, že je to to samé, jako kdyby si sex šetřili 
na stáří“ 
Warren Buffet



BUDOVÁNÍ TÝMU Z POHLEDU LEADERSHIPU
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LÍDŘI, KTEŘÍ PŘITAHUJÍ STOUPENCE: 

Chtějí být potřební, vyžadují uznání, soustředí se na slabé stránky druhých, chtějí si 
udržet moc, tráví čas s druhými, mají určité úspěchy. 

LÍDŘI KTEŘÍ PŘITAHUJÍ DALŠÍ LÍDRY: 

Mají potřebu být úspěšní, chtějí být napodobování, soustředí se na silné stránky druhých, 
chtějí sdílet moc, investují čas do druhých, mají neuvěřitelné úspěchy. 

Kde lidi hledat? 

„Pokud chcete mít ve firmě skvělé lidi, musíte hledat na neobvyklých místech. Když 
budete nabírat pouze absolventy Harvard Business School nebo francouzské INSEAD, 
bude skupina značně homogenní. Proto hledám lidi na Bostonském maratonu nebo 
festivalu malých pivovarů v Mountain View“ 
McNeal, Cisco Systems

JESTLIŽE JSOU LIDÉ RŮZNÍ A JEJICH MOTIVACE JE RŮZNÁ, MUSÍ SE LIŠIT I 
FORMA ODMĚNY ZA JEJICH PRÁCI



Leadership- chyby

Když chce muž vymýtit kus lesní půdy ke kultivaci,  
musí napřed dojít k uspokojivé dohodě s lesními 
duchy. Jde doprostřed pozemku, předstírá, že 
zvedá dopis a následně z tohoto imaginárního 
dopisu čte: Na příkaz Holandské vlády je třeba 
okamžitě vymýtit tuto půdu. Když dočte, řekne 
„Slyšíte to? To nebylo moje rozhodnutí, ale musím 
se dát ihned do práce, nebo budu viset“. 
(J. Frazer, Zlatá ratolest)

MANAŽERSKÝ ALIBISMUS



Leadership- chyby

Babylonští králové se již za života prohlašovali za 
bohy, stavěli na svou počest chrámy a nařídili, aby 
jim lid přinášel oběti a náležitě je uctíval. Nikdo z 
prostého lidu nesměl bohům pohlédnout do očí, bylo 
to považováno za vrchol neúcty a urážku. 



Leadership- chyby

Slovo „Dobrý“ má mnoho významů. Jestliže 
například někdo zastřelí svou babičku ze 
vzdálenosti 500 yardů, nazval bych ho dobrým 
střelcem, sotva však dobrým člověkem.
(Gilbert Keith Chesterton)



Leadership- chyby

Je nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí být 
raději otroky
(Machiavelli)

Účelem organizace je vytvářet zisk
X

ZÍSK JE DŮKAZEM SPRÁVNÝCH ROZHODNUTÍ

Tvrdit, že úlohou organizace je vytvářet zisk je totéž, jako bychom 
tvrdili, že úlohou nějaké osoby je jíst a dýchat (Dalajlama)



Leadership- chyby

ROZHODL JSEM…
X

ROZHODOVÁNÍ ZDOLA NAHORU 
(JAPONSKÝ MODEL)



Leadership- chyby

Nejpálivější místa v pekle jsou vyhrazena pro ty, 
kteří v době morální krize zachovávají neutralitu. 
(Dante)


