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Styly řízení a etické principy managementu v obchodní společnosti. 
 

Anotace 
 Rozhodla jsem se prozkoumat lidskou stránku manažerských pracovníků na 
různých úrovních organizační obchodní společnosti. 

 První celek je věnován teoretickým východiskům, na nichž je postaveno následné 
empirické šetření. Rozebírám problematiku moderního managementu, srovnávám 
racionalistický přístup s neformálním řízením a následuje podrobné pojednání o obsahu a 
významu manažerské etiky.   

 Dále uvádím základní informace o vybrané společnosti, shrnuji vyslovené hypotézy 
a popisuji způsob, jakým byla data shromážděna a zpracována.  

 Další celek se věnuje třídění a zpracování získaných dat standardními statistickými 
metodami. Zahrnuje polygony a histogramy četností z charakteristik výběrového souboru, 
95% dvoustranný interval spolehlivosti pro odhad relativních četností základního souboru 
k vybraným otázkám a testuji vyslovené statistické hypotézy. 

 Po té vyslovuji vlastní úsudky a doporučení. Závěr zahrnuje odpověď na úvodní 
otázku: „Jaké styly řízení a etické principy jsou uplatňovány v řídící práci manažerů 
v obchodní společnosti?“ a současně shrnuji další poznatky, které výzkum přinesl.  
 
Klí čová slova: management, etika, racionalistický přístup, styl řízení, utilitaristický 
princip, etika odpovědnosti, kvantitativní šetření  
 
 
Summary 

I decided to explore the human site of management staff at different organization 
levels of a business company. 

The first unit is devoted to the theoretical starting points, on which is based the 
subsequent empirical investigation. I analyze the issue of modern management, compare 
rationalistic approach to the informal proceedings, followed by a detailed examination of 
the content and importance of managerial ethics. 

Further I indicate the basic information on selected company, summarize 
hypotheses and describe how the data were collected and processed. 

Next unit is dedicated to sorting and processing of collected data by using standard 
statistical methods. It includes polygons and histograms of the frequency characteristics of 
the sample file, 95% bilateral confidence interval for the estimation of relative frequencies 
of the basic file of selected issues and tests of statistical hypothesis pronounced. 

After that I express my own judgments and recommendations. Conclusion includes 
response to the initial question: "What styles of management and ethical principles are 
applied in managing work of managers at a business company?" and summarizes further 
evidence that research has produced. 
 
Keywords: management, ethics, rationalistic approach, management style, utilitarian 
principle, ethics of accountability, quantitative investigation 
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1. Úvod  
Lidé patří k nejdůležitějším aktivům firmy, vytvářejí hodnoty a poskytují služby. 

Tito lidé tvoří živý organismus, který nazýváme organizace, či společnost a snahou 
manažerů je, aby se těmto lidem pracovalo lépe.   

Jací tedy jsou manažeři současnosti? Mají dostatek prostoru pro vlastní iniciativu a 
samostatné rozhodování? Řadí kariéru na první místo ve svém žebříčku hodnot? Jsou 
ochotni vnést do své práce prvky improvizace nebo se raději drží zavedených a ověřených 
pravidel? A jak vlastně manažeři vnímají vlastní práci z pohledu etických postojů? Dokáží 
se ztotožnit s některým z etických principů? A jsou vůbec manažeři spokojeni se svým 
ohodnocením? 

Na tyto a další otázky by měl přinést odpovědi empirický výzkum, který jsem 
provedla mezi manažerskými pracovníky v obchodní společnosti. Jedná se o subjektivní 
pohled manažerů společnosti na problematiku své práce, především hodnocení vlastního 
stylu vedení a postojů, které denně uplatňují v praxi. Dotázaný manažer dostane prostor k 
otevřenému vyjádření svých představ o finančním ohodnocení či vyslovení nespokojenosti 
s některými faktory v rámci svého působiště. 

Významný matematik Roger Penrose říká: „Svět je iluzí stvořenou spiknutím našich 
smyslů. Leč mi ubozí smrtelníci se statečně a občas zoufale pokoušíme vepsat význam na 
tabulu rasu, kterou jsme dostali při narození.“ 

Jinými slovy každý v sobě máme touhu se prosadit, seberealizovat. Bohužel ne 
vždy nacházíme pro svou potřebu u svého okolí pochopení a vlivem okolního prostředí se 
často zužuje prostor pro vlastní iniciativu. 

Otázkou je, zda dokáží manažeři tuto individuální dychtivost respektovat, 
podporovat a rozvíjet u svých zaměstnanců? 

Všudypřítomný problém s komunikací mezi řídícími pracovníky a podřízenými, 
může zapříčinit pasivitu podřízených pracovníků, nechuť k čemukoliv novému a umrtvení 
vlastního názoru. Domnívám, že není dostatečně zažitý systém delegování pravomocí, což 
souvisí se zmíněnou váznoucí komunikací. Nebere se v potaz individualita zaměstnanců a 
chybí prostor pro otevřené pracovní diskuse, v rámci kterých by se utužovaly pracovní 
týmy a podporovalo jejich nadšení pro společnou práci a dosahování stanovených cílů. 
Řekla bych, že stále přetrvává model vojenského stylu řízení, kdy manažer rozdá příkazy, 
určí metodu a systém jakým se bude pracovat, přičemž zaměstnanec již nedostane prostor 
pro vlastní tvořivost a iniciativu.  

 „M ěl(a) byste přijmout takové rozhodnutí, které přináší prospěch co největšímu 
počtu lidí…“, „Nečiňte jiným, co nechcete, aby činili oni vám…“, „Jednejte tak, abyste 
byl(a) loajální vůči organizaci…“. To jsou jen úryvky pravidel některých etických 
principů. Tohoto zajímavého tématu se dotýkají hned dvě otázky v dotazníku. V jedné 
z nich bude manažer vtažen do situace, kdy se má rozhodnout mezi dvěma extrémy a na 
základě vlastních etických standardů zvolit menší zlo. Odpovědi odhalí mezi manažery 
statečné utilitaristy, kteří budou odhodlaně prosazovat dobro pro co největší počet lidí….   
i když cena bude vysoká. Jaká je druhá strana mince? O tom již vypovídá výzkum. 

Cílem práce je zjistit, jaké styly řízení a etické principy jsou uplatňovány v řídící 
práci manažerů obchodní společnosti.  
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Očekávám, že výsledky výzkumu přinesou též odpovědi na některé otázky 
související s postoji a styly vedení manažerů na jednotlivých úrovních řízení. Zajímá mě, 
do jaké míry názory manažera ovlivňuje vzdělání, věk či pohlaví. Popřípadě jak úzce spolu 
souvisejí postoje manažera a úroveň, na které zastává manažerskou funkci.  

Komplexní analýza výpovědí a dat získaných výzkumem pomůže odhalit názory a 
potřeby managementu v jejich maximální autenticitě a vytvoří v této oblasti prostor           
k zamyšlení.  

Přínos práce vidím v rozkrytí jiného úhlu pohledu na formální řízení organizace. 
Myslím si, že vztah manažer a podřízený se neustále vyvíjí, že v každém podniku probíhá 
jakási evoluce těchto vztahů a je třeba tento vývoj akceptovat a přizpůsobit mu styl práce a 
tedy i styl řízení. 

Jsem přesvědčena, že podobných výzkumů by mělo proběhnout více, protože je to 
způsob, jak se dostat k lidem blíž, jak proniknout do jejich myšlení a pomoci jim v jejich 
práci. Koneckonců když znám názory a postoje svých zaměstnanců, mohu je vhodným 
způsobem ovlivňovat. 
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2. Teoretická východiska 
 
2.1. Management 

 
2.1.1. Pojem management 

a) „Management (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, 
které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční 
ovládání koní) je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a 
ovládaní její činnosti. Tento název může také označovat skupinu vedoucích 
pracovníků.“[8]  

b) „Proces tvorby a udržování prostředí, ve kterých jednotlivci pracují společně ve 
skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“[10] 
 
c) „Umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých.“[10] 
 

2.1.2. Schopnost vést 

„Schopnost vést, zahrnuje mnoho věcí. Je to trpělivé, obyčejně nudné vytváření 
koalic. Je to záměrné zasévání intrik, jež mají uvnitř organizace vyvolat příslušný kvas. 
Znamená to být vidět, když se věci nedaří, a být neviditelným, když všechno klape. Je to 
budování loajálního týmu na špici, jenž hovoří jedním hlasem. Znamená to pozorně 
naslouchat po většinu času, často hovořit povzbudivě, slova opírat o přesvědčivá jednání. 
Znamená to být tvrdý, když je to nutné, a také příležitostně nepokrytě použít moc, je to 
„k řehké nakupení nuancí, stovka věcí udělaných trochu lépe“.“[4] 

„Belgický surrealista René Magritte namaloval sérii dýmek a pojmenoval ji Ceci n‘ 
est  pas une  pipe (Toto není dýmka). Obraz věci není věcí samou. Podobně organizační 
schéma není společností a nová strategie není automatickou odpovědí na neúspěch 
podniku. K tomu, aby si velká organizace udržela vitalitu a citlivost ke změně, je třeba 
mnohem víc než vyhlášení nových zásad, vypracování nových strategií, plánů a rozpočtů, 
mnohem víc, než lze vyjádřit organizačními schématy.“[4] 
 

2.1.3. Styly řízení 

Styl založený na autoritě manažera je nazýván Autoritativní styl řízení. Představa, 
že manažer je náčelníkem (rozehrávač) ve smyslu vojenských metod řízení, jež ukládá 
příkazy, jak rychle, v jaké formě, jakou metodou a s jakými náklady je realizovat se stává 
zastaralá. Naši i zahraniční odborníci vidí budoucnost manažerské práce v získávání lidí 
pro realizaci určitých změn pro tvorbu a realizaci inovací, kdy manažer v postavení 
vedoucího týmu svým příkladem strhává podřízené nejen k žádoucímu výkonu, ale 
podněcuje i jejich loajalitu, protože celý tým ho lépe poznává a cítí za výsledek řešení 
spoluodpovědnost. Tento přístup odpovídá demokratickému stylu řízení. Členové týmu se 
podílejí na rozhodování a pravidelně dochází k vzájemné výměně informací mezi 
manažerem a týmem. Společně rozebírají záměry a pracovní postupy a vedoucí je ochoten 
přijmout kritiku vlastních pracovních postupů. 

Situace, kdy vedoucí pracovníci do značné míry nechávají své podřízené, aby 
pracovali samostatně a tvořivě, aby volili vlastní způsoby řešení úkolů, vystihuje liberální 
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styl řízení. Takovýto volný svobodný způsob se hodí pro řízení jen některých vybraných 
profesí. 
 
 

2.2. Moderní management  
 

2.2.1. Hlavní směry moderního managementu 
 
Orientace na lidi  
“Co to je „orientace na lidi“? Je to způsob, jakým s lidmi komunikujeme, pokud vůbec 
komunikujeme, jak o lidi pečujeme, jaké jsme schopni vytvořit pracovní prostředí, jestli 
dokážeme ocenit jejich výkony a iniciativu, upevňovat mezilidské vztahy, podporovat 
tvořivé myšlení.“[1] 
 
Důvěra v lidi 
Lidé jako nejdůležitější aktivum firmy 
Thomas J. Watson, Jr., to dobře vystihl ve své knize Podnik a jeho zásady (A Business and 
Its Beliefs): “Chci začít tím, co považuji za nejdůležitější: naší úctou k jednotlivci.“    

 „Chceme-li dosáhnout vysokého nasazení, produktivity a kvality práce musíme 
s lidmi zacházet jako se svými nejvýznamnějšími aktivy, rozšířit paletu ocenění, odměn a 
jiných stimulů. Člověk má přirozenou potřebu vyniknout, prosadit se, překonávat normy a 
mnohdy mu k tomu stačí jen pocit, že ho druzí potřebují, že do něho kolegové vkládají 
naděje a důvěřují mu. “Slovo „manažer“ v těch organizacích, jež o pozornosti k lidem 
pouze mluví, často označuje ne člověka, který si vyhrne rukávy a postaví se vedle dělníka, 
aby mu pomohl problém vyřešit, ale spíše někoho, kdo přijme asistenty, aby to udělali za 
něj.“[4] 
 
Umět naslouchat lidem 
”Žádný zaměstnanec ani na úrovni vrcholového managementu, není schopen vydávat tak 
instruktivní a komplexní příkazy podřízeným, v takové míře podrobnosti a znalosti věcí, 
jakou má ten zaměstnanec, který má příkaz realizovat. 
Jinými slovy, top manažer by neměl radit, jak by jeho podřízený měl plnit příkazy, které on 
vydal. To je problém podřízeného, neboť on je odborníkem v oblasti, které se příkaz týká. 
Nejdůležitějšími lidmi v organizaci jsou ti, kdo skutečně poskytují služby, či vytvářejí 
hodnoty, nikoli ti, kteří tyto činnosti řídí.“[4] 
 

2.2.2. Racionalistický přístup nebo neformální řízení? 

 “Racionalistický přístup příliš nepřeje neformálnosti. Analyzovat, plánovat, 
rozhodovat, specifikovat a kontrolovat jsou slovesa racionálního procesu.  

Vzájemně působit, ověřovat, pokusit se selhávat, být ve styku, učit se, měnit směr, 
přizpůsobit, modifikovat a vidět jsou některá ze sloves neformálních řídících procesů. Ta 
druhá slýcháme v podnicích, jež dosahují špičkové výkonnosti mnohem častěji. 

Jestliže má organizace efektivně fungovat, komunikace by měla probíhat tím 
nejefektivnějším kanálem bez ohledu na organizační schéma.  

Ústředním problémem racionalistického pojetí organizování lidí je to, že lidé nejsou 
příliš racionální. 
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1. Všichni jsme egocentričtí, dychtiví trošky chvály a obecně si o sobě rádi myslíme, že 
jsme nejlepší. Ale ve skutečnosti jsou naše vlohy rozděleny normálně – nikdo z nás 
není skutečně tak dobrý, jak by si rád myslel, ale denně si tuto skutečnost připomínat 
nám ani trochu neprospívá. 

2. Naše imaginativní, „symbolická“ pravá mozková polokoule je přinejmenším stejně 
významná jako naše racionální, deduktivní levá mozková polokoule. Argumentujeme 
příběhy přinejmenším právě tak často jako spolehlivými údaji. „Je to v pořádku?“ Váží 
více než „Dává to smysl?“ nebo „Mohu to ověřit?“ 

3. Jako zpracovatelé informací jsme zároveň nedokonalí i skvělí. Na jedné straně jsme sto 
explicitně podržet v mysli jen velmi málo, nanejvýš asi tak půl tuctu faktů najednou. 
Naše povědomí je na druhou stranu velmi mocné, dokáže shromáždit, jestliže mu to 
dovolíme, bohatou pokladnici obrazů a struktur. Zkušenost je výborná učitelka. 

4. Jsme výtvory svého prostředí, velmi citlivými a reagujícími na vnější podněty a tresty. 
Silně jsme rovněž puzeni naším vnitrem, sebemotivací. 

5. Zoufale potřebujeme smysl života a obětujeme mnoho těm institucím, které nám ho 
poskytnou. Zároveň potřebujeme nezávislost, cítit, že jsme pány svých osudů, že máme 
schopnost vynikat. 

Další aspekt naší „pravomozkové“ přirozenosti, jenž obvykle nebývá součástí 
konvenční manažerské učenosti, ale vynikající společnosti jej zřetelně rozvíjejí, je 
intuitivní tvořivá stránka. Odráží se v pojmech jako je experimentování, napodobení, 
množství pokusů, neopodstatněné odchylky, vnitřní soutěživost a hravost, technologie 
bláznovství, klikaření. Jednotlivci a organizace potřebují způsoby, jak dělat věci, pro něž 
nemají žádný dobrý důvod. Ne vždycky. Ne obvykle. Ale někdy. Potřebují jednat dříve, 
než začnou myslet.  

Karl Weick tvrdí, že základním úkolem vedení je dodatečně z přirozeně 
probíhajících „experimentů“ v organizaci vybrat ty, jež mají úspěch a jsou v souladu s cíli 
vedení a jsou zpětnou platností („retrospektivní vytváření smyslu“) označeny za 
zvěstovatele nového strategického směru. Ty neúspěšné jsou oběťmi snah poučit se z 
„ochuzeného mělkého prostředí“. To znamená, že je málo toho, z čeho by se bylo možno 
poučit; společnost se vyznačuje malým množstvím „dobrých pokusů“. Aby Weick svůj 
názor podepřel, podává popis pozoruhodného experimentu Gorgona Siu: „…Jestliže 
umístíte do láhve půltuctu včel a stejný počet much a láhev položíte do vodorovné polohy 
dnem k oknu, zjistíte, že včely v láhvi setrvají, dokud nezemřou vyčerpáním nebo hladem 
ve svém úsilí najít průchod sklem, zatímco mouchy za méně než dvě minuty všechny 
uniknou hrdlem na opačné straně… Je to láska včel ke světlu, právě jejich inteligence, 
v čem spočívá jejich nezdar v tomto experimentu. Zřejmě si představují, že východ 
z každého vězení musí být tam, kde světlo svítí nejjasněji, a podle toho jednají a setrvávají 
v této příliš logické činnosti. Pro ně je sklo nadpřirozenou záhadou, s níž se nikdy v přírodě 
nesetkaly, nikdy neměli žádnou zkušenost s touto náhle neproniknutelnou atmosférou; a 
čím větší je jejich inteligence, tím nepřístupnější a nesrozumitelnější se bude jevit podivná 
překážka. Zatímco bláznivé mouchy se nestarají o logiku ani o záhadu skla, aniž by 
věnovali pozornost volání světla, poletují divoce sem a tam a setkávají se se šťastnou 
náhodou, která často čeká na prosťáčka, který nachází spásu tam, kde by moudřejší 
zahynul – nalézají příznivý otvor, který jim navrací jejich svobodu.“  

Weick dovozuje: “Tato epizoda hovoří o experimentování, vytrvalosti, pokusu a 
omylu, o riziku, o improvizaci, o jediné nejlepší cestě, o klikách, o zmatcích, o 
nepoddajnosti a nahodilosti, o tom všem ve službách toho, jak se vyrovnat se změnou. 
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Zvláštním atributem na úspěch orientovaného, pozitivního a inovativního prostředí 
je značná tolerance k nezdarům. Charles Knight ze společnosti Person argumentuje: 
“Potřebujete mít schopnost chybovat. Nemůžete inovovat, dokud nejste ochotni akceptovat 
omyly.““[4] 
 
  

2.3. Manažerská etika  
 

2.3.1. Etika 

 “Etika bývá označována za nauku o morálce.  
Z překladu slova etika – mravověda, mravouka. 
Nejde o pouhý popis zvyků a obyčejů, ale o vědomí hodnoty morálního smýšlení a 
chování. Důležitou úlohu hraje postoj člověka, tedy jistá dispozice chovat se určitým 
způsobem v určitých situacích. 
Slovo etika je odvozeno od starořeckého slova éthos tedy „má být“, nikoli pouhé „jest“. 
Morálka vyjadřuje skutečnost, která „je“, tedy současný stav, kdežto etika představu, co 
„má být“. Diference mezi „je“ a „má být“ je významná pro formulaci návodů ke zlepšení 
současného stavu.“[1] 
 

2.3.2. Proč má manažerská etika smysl 

 “„Domovským“ realizačním prostorem pro uplatňování manažerské etiky jsou 
mezilidské vztahy, ve kterých se etické postoje odehrávají a uskutečňují. Robert Reich 
[Hospodářské noviny 17. 10. 2002] upozorňuje, že v nové ekonomice jsou lidé pro firmy 
tím nejcennějším. Každý jiný aspekt může konkurenční firma lehce okopírovat. Přístup 
k novým technologiím je čím dál snadnější. Jediným nenapodobitelným prvkem je 
schopnost lidí vynalézat, tvořit a produkovat. 

Systémem kvantitativních ukazatelů (počet pracovníků, pohlaví, profese, dokončené 
vzdělání apod.) dostává manažer nekomplexní informace pro rozhodování.  

Kvantitativní ukazatele nemají schopnost vyjádřit loajálnost pracovníků 
k organizaci, jejich tvořivost, úroveň odbornosti, vstřícnost při plnění rozhodnutí 
nadřízených, jejich neúplatnost apod. To se odráží jak na komplexnosti rozhodnutí 
manažera, tak i na jejich kvalitě, a tedy i na efektivnosti jeho práce.“[1] 
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MANAŽERSKÁ ETIKA 
 
 

MORÁLKA ERUDICE 
zásady obecné morálky kvalifikace 
respektování zákonných a společenských 
norem 

systém celoživotního vzdělávání – růst 
osobnosti 

historické a místní zvyklosti v mezilidských 
vztazích 

znalost specifických podmínek řízeného objektu 

vnitřní přesvědčení o úloze morálky strategické myšlení a vedení lidí 
Zdokonalování a sebevýchova v morálních 
postojích 

schopnost syntézy a synergie 

 duševní hygiena 
 

APLIKACE 
aplikace morálky a erudice do každodenní praxe řízení 
dodržování zásad manažerské etiky všemi pracovníky 

analýza současné úrovně manažerské etiky a její prohlubování 
analýza přínosu manažerské etiky pro kulturu řízeného objektu 

 Tabulka č. 1 – Manažerská etika [1] 

Z tabulky je zřejmé, že manažerská etika vychází ze tří pilířů (subsystémů), které 
reprezentují tři na sobě závislé a vzájemně se doplňující oblasti: morálka, erudice 
(kvalifikace) a schopnost aplikace v praxi. 

Erudice lidí není tvořena jen jejich vzděláním, ale její nedílnou součástí jsou i 
zkušenosti, které přinesla dřívější praxe při aplikaci získaných poznatků, jde také o 
zafixování všech zkušeností, které ovlivnily vývoj našeho myšlení i jednání. 

 Erazim Kohák ve své knize Člověk, dobro a zlo (1993) zvolil téma morální 
filosofie (moral philosophy) a analyzoval morální ideály evropského lidství v období 
antiky, středověku a novověku. Na základě podrobné interpretace jednotlivých 
filosofických přístupů a dějinných událostí dospěl k závěru, co v dějinách lidstva 
nefunguje a co ano. 
 
Co tedy nefunguje? 

- arogance (jako postoj k práci a k světu); 
- egoismus (stejně nefunguje tzv. skupinový egoismus); 
- konzumerismus (usilování o majetek vede k potřebě nejen mít, ale stále získávat, a 

tím se propracovávat k ekologické katastrofě); 
- neodpovědnost (včetně toho, že odmítáme domýšlet důsledky svých činů, svého 

jednání a svých slov); 
- zášť a zloba. 

Co funguje? 
- odpovědnost a svědomitost; 
- radost z práce; 
- postoj úcty a péče; 
- služba. 

 

 „Dějiny nás poučují o tom, že etické problémy, s nimiž se potýkáme dnes, se 
v zásadě příliš neliší od těch, s nimiž se potýkali např. staří Řekové. Z historie můžeme 
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získat odpověď na otázku, co fungovalo a co nikoliv, ovšem volba v přítomnosti je na nás, 
historie nám může být kompasem v našem rozhodování.“[1] 

 
2.3.3. Aplikace manažerské etiky  

 
“Etický rozhodovací proces 

1. Shromažďování informací – cílem je získat co možná nejvíce relevantních 
informací. Při shromažďování  informací je nezbytné si uvědomit několik 
základních omezení, která se v této fázi vyskytují. Můžete hledat špatné 
informace nebo přestat hledat, protože si budete myslet, že už jich máte 
dost. Lidé mají tendenci přeceňovat se, pokud jde o vlastní znalosti. 
Zavádějící je také sklon vyhledávat ty informace, které potvrzují 
preferovanou volbu, ačkoli nemusí být úmyslný. Proto je důležité uvažovat 
o tom, kde jsme mohli postupovat špatně a která fakta nám ještě chybějí. 

2. Definování problému – je důležité rozpoznat daný problém, různé pohledy 
a stanoviska, z nichž lze problém vnímat. Pro vyloučení zavádějících 
tendencí se doporučuje konzultovat vlastní stanovisko se spolupracovníky 
nebo s přáteli. 

3. Identifikace zainteresovaných stran – rozpoznání všech stran a účastníků, 
nám pomůže vnést do jeho řešení nezbytnou míru objektivity. Doporučuje 
se vcítit se do role jednotlivých účastníků, a rozpoznat tak jejich citlivá 
místa vzhledem k etickému dilematu, jemuž čelíme. 

4. Určení následků – není nutné nalézt všechny následky vlastního 
rozhodnutí, ale aspoň ty, které mají buď negativní charakter, nebo k nim 
s vysokou pravděpodobností dojde. Lidé často v úvaze redukují počet 
následků, aby tak zjednodušili svá rozhodnutí nebo přeceňují 
pravděpodobnost výskytu dobrých událostí a podceňují pravděpodobnost 
výskytu těch špatných. 

5. Rozpoznání závazků – závazky, které máte vůči zainteresovaným stranám 
a jejich důvody se mohou měnit v závislosti na konkrétních lidech. Např. 
náš závazek vůči nadřízenému – dodržet slib, nezklamat důvěru – přínos ve 
vztahu mezi šéfem a podřízeným. Jestliže bychom posuzovali svůj závazek 
ke stejnému člověku jako k nějakému neznámému, nemuseli bychom do 
rozhodování zahrnout důvěru, protože ta zde není nutná. Slib bychom 
dodrželi jednoduše proto, že dodržování slibů je jednou z našich hodnot. 

6. Zvážení vlastního charakteru a čestnosti – představme si, co by řekla 
společnost na zveřejnění našeho rozhodnutí. Většina lidí podléhá tendenci 
považovat sebe sama za čestnější a etičtější, než jsou druzí lidé. 

7. Návrh možných alternativ – základní snahou by mělo být nalézt co 
nejvíce možných řešení, která nám mnohdy pomohou z problémové situace. 
Např.: Jeden obchodník dostal dar od cizího dodavatele. Měl dvě možnosti: 
buď dar přijmout a dostat se do rozporu s politikou firmy, nebo jej 
odmítnout a popudit významného dodavatele. V rámci těchto dvou 
možností se situace jeví docela bezvýchodně a bylo by velmi obtížné se 
rozhodnout. Existuje však možnost přijmout dar jako dar firmě. 

8. Kontrola vlastního svědomí – pokud nás trápí svědomí, čelíme 
pravděpodobně etickému dilematu, a může být zdrojem empatie vůči 
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zúčastněným stranám. Není však dobré dělat rozhodnutí na základě 
svědomí. Pro konečné rozhodnutí použijeme racionální nástroje.“[4] 

 

  „V rozhodnutí manažera jde v podstatě o změnu současného stavu nebo 
chování vnitřní struktury řízeného objektu, která má změnit budoucí vývoj určitého jevu 
nebo souboru jevů. Cílem těchto změn je dosáhnout efektivnějších parametrů jejich 
fungování a korigovat jejich vývoj v budoucnosti. 

 Lze tedy říci, že výstupem rozhodovacího procesu jsou změny ve vnitřní struktuře 
řízeného organismu, které považujeme za inovace.“[1] 

 U mnohých manažerů se setkáváme s názorem, že etika je přepych, který si budou 
moci dovolit tehdy, až budou dostatečně ekonomicky silní. Nebo že v managementu je 
dovoleno využívat všech postupů a možností, které nejsou zákonem zakázány.“ 
  

2.3.4. Faktory, které ovlivňují etické jednání  

 „Etické jednání je ovlivněno vnějšími a vnitřními podmínkami řízeného objektu a 
individuálními postoji, vnitřním přesvědčením o významu etického jednání (individuálními 
vlivy). Tyto faktory můžeme rozdělit podle jejich původu do tří skupin, jak ukazuje 
obrázek č. 1. 
 

 
      Obrázek č. 1 – Faktory ovlivňující etické jednání [1] 

 
1. vnější prostředí: 

• životní prostředí, 
• obyvatelstvo a jednotlivé sociální skupiny (veřejnost), 
• právní prostředí (legislativa, soudy a úroveň jejich práce); 

2. individuální vlivy: 
• machiavelismus (Machiavelista je jedinec, který hodnotí situaci spíše 

logicky než emocionálně. Chopí se možnosti ovládnout situaci, je chladný a 
odtažitý. Je dobrým manipulátorem a je necitlivý k osudu jiných lidí.), 

• úroveň a stupeň morálního vývoje, 
• svědomí; 

3. organizační podmínky: 



Sabrina Külweinová: Styly řízení a etické principy managementu v obchodní společnosti 
 

2009                                                                                                                                    10                                                                    
  

• organizační struktura, 
• systém odměn a trestů, 
• úroveň manažerů v organizaci. 

 
2.3.5. Etické principy managementu  

 
Úloha etických principů v rozhodování 

 “Archie B. Carroll (1990) se zabýval etickými standardy a principy, které 
v rozhodování jednotlivce fungují jako „etický filtr“ (ethics screen). Prostřednictvím 
tohoto filtru jedinec zvažuje, zda zamýšlené jednání je přípustné nebo nepřípustné. 

Carroll se zabýval především etickými principy v rozhodování, které byly 
formulovány představiteli etické teorie, a to těmi, kteří byly orientováni filosoficky, nebo 
těmi, kteří se zabývali podnikatelskou etikou. 
 
Příklady etických principů: 
 

1. Utilitaristický princip (teorie užitku) 
 Měl(a) byste přijmout takové rozhodnutí, které přináší co největší prospěch co 
 největšímu počtu lidí  v organizaci. 
 

2. Osvícenský vlastní zájem 
 Maximalizujte svůj prospěch tak, abyste úmyslně nepoškodil(a) druhé. 
 

3. Profesní etika 
 Měl(a) byste dělat jen to, co můžete obhájit před skupinou složenou z vašich 
 profesních partnerů. 
 

4. „Zlaté pravidlo“ 
Nečiňte jiným to, co nechcete, aby činili oni vám (nebo jinak: chovejte se 
k ostatním tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám) – výzva uvažovat nad 
dosahem svého činu dříve, než ho vykonám. Nechci, aby se mi lhalo, abych byl 
okrádán a podváděn – a tak totéž musím nabízet i druhým. 

 
5. Etika „odhalení“ 

Jestliže se rozhodujete pro určité jednání, ptejte se sám (sama) sebe, zda by s vaším 
rozhodnutím souhlasili vaši  profesní partneři, přátelé a rodina. Jestliže ano, pak 
byste měl(a) jednat. 

 
6. Podniková etika 

Jednejte tak, abyste byl(a) loajální vůči organizaci (tedy jednat v zájmu organizace 
bez ohledu na následky). 

 
7. Konvenční etika 

 Jednejte tak, abyste uspokojil(a) vlastní zájmy a neporušil(a) předpisy a zákony. 
 

8. Etika odpovědnosti 
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 Při rozhodování zvažujte důsledky rozhodnutí a jednání a převezměte odpovědnost 
 za tyto důsledky. 
 

9. Intuitivní etika 
 Při rozhodnutí spoléhejte na vlastní intuici, která vám „napoví“, co je a není dobré. 
 

10. Kantovský princip  
 Jednejte tak, abyste minimalizoval(a) porušení práv určité osoby (osob) nebo 
 skupiny (skupin). 
 

 Princip „Etika odpovědnosti“ vyjadřuje odpovědnost za vlastní chování (vůči 
druhým a širokému prostředí), oprávněnost  a svobodu volby. Odpovědnost a oprávněnost 
v jednání bychom mohli charakterizovat jako jednání, které je řízeno uvědoměním si 
důsledků, tzn., že jedinec zvažuje skutečnosti, které svým jednáním způsobí, zkoumá, jak 
svým jednáním ovlivňuje práva druhého (druhých), a zvolí takové jednání, pro které má 
z uvedených hledisek nejlepší důvody.“[1] 

 “Základy některých současných doporučení pro manažery vycházejí z antických 
filosofů, např. Aristoteles (384 – 322 před n. l.) tvrdil, že morální jednání realizují dobří 
lidé, lidé s morálními vlastnostmi, lidé, kteří jsou moudří a jejichž moudrost se projevuje 
v činnosti. Tato schopnost rozhodování v nejednoznačných situacích, kde hraje roli 
vyzrálost osobnosti je nazývána fronésis.“[4] 

 “Utilitaristická etika, představuje nejvyšší mravní cíl a dobro a co největší štěstí pro 
co největší počet lidí. Kritérium správnosti činu je jeho následek. Jednání je třeba 
posuzovat podle důsledku, ne podle záměru. Utilitarista bude přesvědčen o tom, že 
manažer může usoudit, že je správné vypouštět do řeky toxický odpad, protože kdyby tak 
nedělal (na čističku podnik nemá), tak by podnik zkrachovat a tisíce lidí by byly 
propuštěny. Vysoká nezaměstnanost podle něj může být větším zlem než zamořená 
řeka.“[1]  

 „Kdybychom se omezili na zkoumání účinnosti systému rozhodování jen na 
základě obvyklého sledování vztahu výstupu a vstupu, pak nám unikne kvalita působení 
vlastního systému rozhodování. Nepoznáme, zda příčinou neúspěchu byly nekvalitně 
zpracované vstupní informace nebo nedostatečné působení vnitřní struktury systému 
rozhodování, tedy zda má původ ve vlastním individuálním procesu rozhodování manažera 
nebo jeho týmu. V tomto kroku manažerovi nejde o hledání a sankcionování viníka, ale o 
zjištění skutečných příčin, kterým by se měl vyhnout, aby se špatná rozhodnutí 
neopakovala. 

 Dokáže-li manažer posoudit, že příčinou chybného rozhodnutí byla jeho chyba, 
tedy nesprávně stanovená struktura nebo nevyvážené působení subsystémů manažerské 
etiky, může se soustředit na překonání vlastních nedostatků a slabin své práce.“[4] 
   

2.3.6. Delegování pravomocí  

 „Delegování pravomoci posiluje postavení manažerů, přesto, že někteří vedoucí 
pracovníci se možná domnívají, že tomu tak není. Moderní manažeři si nenechávají 
informace pro sebe, ale naopak je poskytují podřízeným. 
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Ideální je, když si manažer uvědomuje vlastní nedostatky a výběrem vhodných 
spolupracovníků své nedostatky kompenzuje. 

 Pocit, že člověk je pánem svého osudu a má možnost ovlivnit běh věcí významně 
ovlivňuje jeho výkonnost.  Máme přirozenou potřebu sebeurčení a přání mít věci pod 
kontrolou. Člověk, který si smí sáhnout do slosovacího, osudí bude věřit, že 
pravděpodobnost, že si vytáhne vyhrávající los, je podstatně vyšší, něž kdyby losoval 
někdo jiný.  

Skutečnost, že si myslíme, že máme o něco větší volnost rozhodování, vede 
k mnohem větší angažovanosti.“[4] 
 

2.3.7. Informa ční proces 

 „Moderní manažerské myšlení je dnes založeno především na umění práce 
s informacemi. Jádrem kvalitní práce manažera je jeho myšlení a jednání, které se 
uskutečňuje na základě dostupných informací. Tomuto tématu se podrobně věnuje kapitola 
2.3.3., kde popisuji fáze rozhodovacího procesu.  

Klíčem ke zlepšení a usnadnění rozhodovacího procesu manažera je zkvalitnění 
informačního procesu. 

 Kdo včas vlastní potřebné informace a umí s nimi pracovat, ten si zároveň vytváří 
výhodu dostupu k dalším informacím. Umění práce s daty, informacemi a znalostmi se 
stává plodným podhoubím k vytváření nových konkurenčních výhod a podnikatelských 
úspěchů v dlouhodobém horizontu. Uspokojování informačních potřeb je nutné věnovat 
dostatečné úsilí nejen ve vztahu organizací, ale také mezi jednotlivci. Ve vztahu 
jednotlivých úrovních managementu, ve vztahu manažer a podřízení a ve vztahu kolega 
s kolegou. 

Cílevědomým sdílením informací mezi více spolupracujícími lidmi může docházet 
k obohacení znalostního zázemí organizace, popř. jejich částí (týmů). 

Je potřebné brát v úvahu podmínky přiměřené ochrany „citlivých informací 
“(ochrana přístupu k datovým zdrojům).“[2] 
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3. Empirické šetření 
 
3.1. Informace o vybrané společnosti  

 “Společnost KZ, a.s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti příspěvkových 
organizací do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo na konci 
loňského roku Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Realizaci a způsob naplnění tohoto 
rozhodnutí přeneslo zastupitelstvo na Radu Ústeckého kraje, která tak zahájila vlastní 
transformační proces, vrcholící založením společnosti KZ, a.s. 

 Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod 
kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo 
odštěpnými závody nově založené KZ, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, 
Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a 
Nemocnici Chomutov. 

S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť 
zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o 
významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. 
Nově tak vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany 
Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, 
poskytující zdravotní péči, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům 
v medicíně. 

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, 
představenstvo, dozorčí rada a ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého 
poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady zastává Rada Ústeckého kraje. 
V čele vedení společnosti stojí ředitel Krajské zdravotní, a.s. Jediným vlastníkem akcií 
společnosti Krajská zdravotní, a.s. je Ústecký kraj.“[6] 
 
Organizační členění KZ - vymezení centrály a odštěpných závodů 

 “KZ tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace 
a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. KZ je 
organizačně členěna na centrálu (podnikové ředitelství) a 5 odštěpných závodů (dále OZ).  

 Centrála KZ je organizačně členěna na úseky: úsek ředitele, personální, zdravotní 
péče, finanční, provozně technický, Centrum informačních systémů, samostatné odbory 
právních služeb, obchodní, odbor kvality a interního auditu a odbor kanceláře ředitele KZ. 
Tyto úseky jsou řízeny vedoucími zaměstnanci – náměstky ředitele a dále se člení na 
jednotlivé útvary.“[9] 
 
Odštěpné závody jsou: 

KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
KZ, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 
KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. 
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. 
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Důvodem, proč jsem si pro výzkum vybrala právě tuto společnost, je především 
fakt, že zde pracuji. Ovšem současně mě lákalo využít nového modelu, kdy součástí 
společnosti je pět odštěpných závodů v různých městech a s odlišnými podmínkami. 

 
 

3.2. Vyslovené hypotézy 
 
A) Mají manažeři představu o tom, co obnáší tzv. „Moderní management“? Jsou 
ochotné se vrhat do improvizace více ženy manažerky nežli muži manažeři? Nebo se 
naopak většina manažerů drží souboru ověřených poznatků a pravidel? Tedy formálních 
přístupů, které nepřináší žádná nebo jen minimální rizika. Toto téma rozebírá otázka 
dotazníku č. 8. Dovolím si zde vyslovit vlastní předpoklad. Očekávám, že bude více mužů 
nežli žen, kteří si představí pod pojmem „Moderní management“ improvizaci. Ale 
především si myslím, že vedle věku manažera bude jeho postoj ovlivňovat délka praxe. 
Odhaduji, nebo v to doufám, že alespoň 40% manažerů mladších 50 let odpoví za A, tedy 
přikloní se k  improvizaci.  
_______________________________________________________________________ 
 
 
B) Zda jsou manažeři ve společnosti o sobě přesvědčeni, že umí delegovat pravomoci, 
by měly rozkrýt odpovědi na otázku č. 14. Respondent v podstatě vyjádří reálný stav věcí 
na svém pracovišti, kdy se může jednat o souhru okolností danou podmínkami konkrétního 
pracoviště, jeho postavením, pozicí, kterou zastává, popřípadě lidmi, které vede. 
Jsem přesvědčena, že tuto situaci vždy ovlivňuje prostředí, ve kterém se manažer pohybuje. 
Mám tím na mysli, zda působí na poli nižšího, středního či top managementu. Možná zde 
má vliv i to, zda manažer staví kariéru mezi své priority. 
 Problematika delegování pravomocí dle mého názoru úzce souvisí s otázkou č. 9, 
která rozebírá samostatnost manažerů v jejich rozhodování. Během rozhodovacího procesu 
působí na manažera vnitřní faktory v rámci jeho působiště. Proto budou tyto odpovědi 
nepřímo závislé také na dosaženém vzdělání manažera. Neočekávám, že by se ukázala u 
těchto odpovědí závislost na dalších faktorech jako je věk, délka praxe nebo pohlaví. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
C) Otázku postoje k manažerské etice jako takové jsem ve zjednodušeném podání, 
zahrnula do svého dotazníku jako otázku č. 11. 
 A má hypotéza je tato - více žen nežli mužů, se bude ztotožňovat s názorem, že manažerská 
etika není přepych. Naopak manažerů, kteří jsou opačného názoru a budou manažerskou 
etiku považovat za přepych, který si nemohou dovolit, převáží ve věkové kategorii nad 50 
let a ve věkové kategorii do 50 let jich bude méně.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
D) V dotazníku, se v jedné z otázek objevuje možnost přiklonit se ve svém rozhodování 
k principu Etiky odpovědnosti vedle dalších variant, kterými jsou Intuitivní etika, 
Podniková etika a Konvenční etika (otázka č. 13). 
Dovolím si vyslovit předpoklad, že nejméně 70% manažerů je o sobě přesvědčena, že jejich 
smysl pro odpovědnost je neotřesitelný a bez váhání se připojí k principu Etiky 
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odpovědnosti. Neočekávám v této otázce souvislost s pohlavím respondenta, jeho věkem 
nebo  dosaženým vzděláním. Toto přesvědčení vychází ze samého nitra každého z nás, 
kdož jsme během svého života vstřebávaly standardní  morální hodnoty. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
E) Předpokládám, že vojenský styl řízení zastává nejméně 70% manažerských 
pracovníků společnosti. Tento postoj může dle mého názoru ovlivňovat věk manažera a též 
fakt, zda se jedná o ženu manažerku nebo o muže manažera. Odhaduji, že ženy se budou 
spíše přiklánět u 10. otázky dotazníku k odpovědi B, tedy že manažer by měl být 
„rozehrávačem“ – dát na poradě příkazy a sám se omezit jen na sledování toho, jak a kdo 
je plní.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
F) Předpokládám, že 80% manažerů odpoví ano, na otázku, zda sdílí informace se 
svými podřízenými. Jak je tomu v praxi výzkum neukáže, ale každý má jistě vlastní osobní 
zkušenost, kterou může s výsledky porovnat. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
G) Samostatnou otázku jsem v dotazníku věnovala principu Utilitaristické etiky, jehož 
naplnění je velice zajímavé a před respondenta jsem tak postavila nelehkou volbu v podobě 
otázky č. 12. K této otázce nestanovím žádný předpoklad a otestuji nezávislosti odpovědí  
na pohlaví respondenta, na věkové kategorii, na dosaženém vzdělání, na délce praxe, na 
pozici, kterou manažer zastává a na  tom, zda respondent řadí kariéru mezi své priority. 
_________________________________________________________________________ 
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3.3. Kvantitativní šetření 
Pro realizaci kvantitativního šetření jsem zvolila papírové dotazníky, které poslouží 

k zaznamenání odpovědí respondentů. 

Průběh použití dotazníkové techniky v terénu existuje dvojí anonymní a 
neanonymní. Anonymitou rozumíme respektování důvěrného charakteru individuálních 
informací, záruku jejich využití pouze pro hromadné zpracování, nebo přímo jako záruku 
neidentifikovatelnosti konkrétních osob, které jsou zdrojem informací. 

Anonymní průběh dotazování se jevil jako jediný vhodný i v případě mého 
výzkumu, protože bylo více než žádoucí nevyvolávat v respondentovi nepříjemný pocit 
vyzvídání a navíc jsem doufala, že odpovědi budou upřímnější a spolehlivější. 

Vlastní dotazník má danou formální úpravu (Příloha č. 1 - Dotazník): 

Úvodní formuli, která obsahuje oslovení, představení se respondentovi, zdůvodnění 
výzkumu, pokyny pro vyplňování. 

Jednotlivé otázky jsou v dotazníku tematicky strukturovány do pěti oddílů. 

K otázkám dotazníku patří obvyklé identifikační znaky respondenta, jako jsou 
pohlaví, věk, dosažené vzdělání a délka praxe, které obsahuje první úvodní oddíl. Tyto 
znaky mi umožní stanovit určité hypotézy a porovnávat různé skupiny respondentů. Druhý 
oddíl by měl získat odpovědi na jednoduché otázky, týkající se zastávané pozice, 
spokojenosti s výší mzdy a preferování kariérního růstu. Třetí oddíl je zaměřen do oblasti 
„Moderního managementu“ a respondent se musí rozhodnout, k jakému stylu řízení se 
přiklání. Následuje čtvrtý oddíl, který již nutí respondenta se zamyslet nad tím, co je to 
„manažerská etika“, nad jejími principy a především, který z principů je mu bližší. 
Poslední pátý oddíl obsahuje doplňující otázky, jejichž odpovědi poslouží k dokreslení 
závěrů a úvah na základě potvrzených nebo naopak vyvrácených hypotéz. 

Dotazník jsem sestavovala s vědomím, že celý scénář dotazníku a formulace 
jednotlivých otázek ovlivňuje dotazovaného určitým směrem, vytváří určité klima, které se 
promítá i do jednotlivých odpovědí.   

Proto jsem se respondenta snažila velice pozvolna vtáhnout do dané problematiky a 
otázky jsem řadila od těch jednoduchých, až po ty, u nichž byl respondent nucen 
přemýšlet. Závěr dotazníku, tedy poslední tematický oddíl jsem odlehčila dvěmi 
doplňujícími otázkami, u nichž jsem předpokládala, že má respondent jasno. 

Zkoumaný vzorek zahrnoval 63 manažerů z nižšího managementu, 105 manažerů 
ze středního managementu a 11 manažerů z top managementu. Výběrový soubor tedy 
zahrnuje 179 oslovených manažerů. Základní soubor je 340 manažerů. 

Pro účely zpracování dat jsem jednotlivým odpovědím v dotazníku přiřadila velká 
písmena A, B, C, D E. Varianta odpovědi X označuje otázku nezodpovězenou nebo 
zodpovězenou nesprávně tzn., že bylo zaškrtnuto více než jedna odpověď. V následných 
komentářích a hodnoceních budou výsledky interpretovány v návaznosti na celé odpovědi, 
tak jak jsou uvedené v dotazníku. 
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3.4. Zpracování empirických dat statistickými metodami  
Ze statistického hlediska lze skupinu odpovídajících respondentů charakterizovat 

jako vícerozměrný výběrový statistický soubor, u kterého zkoumám kvantitativní nespojité 
statistické znaky, jež představují odpovědi na jednotlivé otázky v dotazníku. 

Reprezentativní náhodný výběr je charakterizován předpoklady, které je potřeba 
před vlastní analýzou ověřit. 
 a) nezávislost jednotlivých prvků 
 b) homogenitu 
 
Ad. a) Prvky nejsou závislé na čase, protože se uskutečnilo jen jedno sbírání dat 
k určitému okamžiku. 
 
Ad. b) Předpokládám homogenitu souboru, protože odhaduji, že neexistují odlehlé 
hodnoty, zda tomu tak je ukáží polygony četností, které pokud budou mít více než jeden 
vrchol, naznačí, že je soubor nehomogenní. 
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4. Vyhodnocení šetření 
 

4.1. Charakteristiky výb ěrového souboru 
Následují spojnicové grafy - polygony, vytvořené z absolutních četností. Znázorňují 

prosté rozdělení četností jednotlivých statistických znaků. Tedy kolikrát byla v dotazníku 
zaškrtnuta určitá odpověď na danou otázku. Vedle spojnicových grafů jsou umístěny 
sloupcové grafy - histogramy, které jsou vytvořeny z relativních četností a znázorňují tzv. 
intervalové rozdělení četností statistických znaků. Grafy vycházejí z Tabulky č. 3 – Prosté 
rozdělení četností (součást přílohy). Kromě prvních dvou grafů, které vyjadřují účast 
jednotlivých odštěpných závodů, jsou sloupcové grafy vždy rozšířeny o variantu „X“. Tato 
varianta odpovídá nesprávně zodpovězené otázce (viz. kapitola  3.3. Kvantitativní šetření). 

Protože se ve všech případech jedná o jednovrcholové (unimodálni) polygony, 
mohu s klidným svědomím potvrdit homogenitu statistického souboru. Vrchol (modus) 
polygonu vyjadřuje největší četnost statistického znaku, která je v Tabulce č. 3 – Prosté 
rozdělení četností (Příloha č. 3) vedle absolutní hodnoty vyjádřená též jako relativní 
četnost v procentech. 

Pod grafy vždy následuje hodnocení výsledků výzkumu, vycházející z bodových 
odhadů relativní četnosti.  
 
Spojnicové a sloupcové grafy 
 
   Graf č. 1                                            Graf č. 2 
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  Odštěpné závody  
 

První dva grafy znázorňují zastoupení jednotlivých odštěpných závodů v rámci 
realizovaného výzkumu.  
Největším dílem přispěl o. z. Ústí nad Labem + Centrála – 30,73%,  
na druhém místě je o. z. Chomutov – 22,35%, 
třetí v pořadí je o. z. Teplice – 18,99% 
a shodné zastoupení mají o.z. Most  -  13,97%  
a o. z. Děčín - 13,97%. 
 
 



Sabrina Külweinová: Styly řízení a etické principy managementu v obchodní společnosti 
 

2009                                                                                                                                    19                                                                    
  

Graf č. 3                     Graf č. 4 

 
 1. Jste: 
 A – žena 
 B – muž  

 3. Nejvyšší dosažené vzd ělání: 

 A – Středoškolské  
 B – Vysokoškolské   

  
  
 2. Věková kategorie: 

 A – do 25 let 
 B – 26 - 35 let 
 C – 36 - 50 let 
 D – nad 50 let  

 4. Počet let praxe: 

 A – do 5 let 
 B – 6 - 10 let 
 C – 11 - 15 let 
 D – 16 - 20 let 
 E – více než 20 let  

  

Zelené Grafy č. 3 a č. 4 zobrazují četnost jednotlivých variant odpovědí na otázky č. 
1 až č. 4.  Z Grafu č. 4 je na první pohled patrné, že téměř 76% dotazovaných byly ženy.  

Nejvíce zastoupená byla věková kategorie respondentů mezi 36 – 50 let a to více 
jak 51%. Dotazovaných ve věku nad 50 let bylo 35%.  

Zajímavé je, že 62% respondentů byli středoškoláci, nazvala bych to větší ochotou 
ke spolupráci. Zatímco vysokoškoláků, kteří vyplnili dotazník, bylo jen 38%.  

Pro úplnost nejvíce jsou mezi dotazovanými zastoupeni manažeři s praxí nad 20 let 
a to celými 64, 25%. 

 Zastoupení mužů a žen přehledně dokresluje Graf č. 4a, který vychází z Tabulky   
č. 4 – Muži a ženy v manažerských pozicích podle věkových kategorií (Příloha č. 4). 
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  5. Ve spole čnosti pracujete na pozici: 
 A – nižšího managementu  
 B – středního managementu  
 C – top managementu   

  7. Je u Vás kariéra na prvním míst ě? 
 A – ano a vždy bude   
 B – právě teď ano   
 C – ne mám jiný žebříček hodnot   

  

  6. Jste spokojen(a) s výší své mzdy? Pokud ne, jaký nár ůst byste si p ředstavoval(a)? 

 A – Se svoji mzdou jsem spokojen(a). 

 B – Představoval(a) bych si nárůst o 2 000,- Kč 

 C – Představoval(a) bych si nárůst o 5 000,- Kč 

 D – Představoval(a) bych si nárůst o 10 000,- Kč 

 
E – Představoval(a) bych si nárůst o více než 10 000,- Kč 
  

 Grafy č. 5 a č. 6 se věnují otázkám č. 5 až č. 7.  
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Výrazné zastoupení středního managementu – celými 58%, koresponduje s údajem 
z předchozího grafu č. 4 o zastoupení středoškoláků, kterých bylo 62%. 

Trochu mě překvapily výsledky odpovědí na otázku 6. – Jste spokojen(a) s výší své 
mzdy? Pokud ne, jaký nárůst byste si představoval(a)? Jak málo si lidé cení vlastní práce, 
celých 43% dotazovaných by si představovalo nárůst mzdy o 5 000,- Kč, 
17,32% o 2 000,- Kč  
a 13,41% respondentů jsou se svoji mzdou spokojeni.  
Jen 14,53% respondentů si trouflo požadovat nárůst mzdy o 10 000,- Kč. 
A 11,17% respondentů požadovalo navýšení mzdy o více než 10 000,- Kč.  
 
 
  Graf č. 7         Graf č. 8 

 
  8. Co obnáší "Moderní management"? 
 A – improvizace   
 B – soubor ověřených poznatků a pravidel  

 
  9. Rozhodujete samostatn ě o metodách a rozsahu své práce?  
 A – ano      
 B – částečně     
 C – ne       

 
  10. Ke kterému stylu se p řikláníte?    

 
 

A – Manažer by se měl osobně podílet nejenom na projektování inovací, které 
mají zlepšit současný stav řízeného objektu, ale i na jejich vlastní realizaci. 

 
 

B – Manažer by měl být "rozehrávačem" - dát na poradě příkazy a sám se omezit 
jen na sledování toho, jak a kdo a kdy je plní.  

 

Grafy č. 7 a č. 8 se věnují otázkám č. 8 až č. 10. Zde je již možné pozorovat 
nerozhodnost respondentů, která se projevuje v histogramu jako varianta X a to především 
v odpovědích na otázku v dotazníku č. 8 – Co přináší „Moderní management“?,  
kde 6,7% dotazovaných zaškrtlo obě varianty odpovědí nebo žádnou.  
62,57% dotazovaných dává přednost ověřeným poznatkům a pravidlům před improvizací 
a 30,73% je ochotno improvizovat. 
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S otázkou č. 8 úzce souvisí otázka č. 9 – Rozhodujete se samostatně o metodách a 
rozsahu své práce? Jen 22,35% dotazovaných může prohlásit, že se rozhoduje samostatně 
o metodách a rozsahu své práce. Proč? K čemu jsou ověřená pravidla, která nefungují a 
poznatky z doby před 20ti lety? Bojíme se myslet? Bojíme se vyslovit své myšlenky 
nahlas? Nebo se bojíme naslouchat lidem kolem sebe? Naše racionalistické přístupy dusí 
v nás i v lidech, které jimi ovlivňujeme, vlastní myšlení. Chybí prostor pro motivaci, a jak 
se pracuje s lidmi, kterým chybí motivace, ale za to jsou řízeni formálním racionalistickým 
procesem? Nedostatek komunikace způsobuje, že informace proudí k lidem neefektivně, 
zdali vůbec. Vždyť přece manažer v první linii jediný je schopen instruktivně a komplexně 
vést své lidi, protože jedině on je odborníkem ve své oblasti.  
Tak proč 67,60% dotázaných manažerů přiznává, že o metodách a rozsahu své práce 
rozhodují jen částečně?  

Číslo 78,21% představuje zastoupení manažerů, jež zastávají názor, že Manažer by 
se měl osobně podílet nejenom na projektování inovací, které mají zlepšit současný stav 
řízeného objektu, ale i na jejich vlastní realizaci. S druhou variantou odpovědi se 
ztotožnilo 19,55% dotázaných manažerů a zní - Manažer by měl být „rozehrávačem“ – 
dát na poradě příkazy a sám se omezit jen na sledování toho, jak a kdo je plní.  „Vojenská 
taktika, není ta správná stimulace zaměstnanců k tvořivé práci.“ A zdá se, že manažeři to 
vědí. 
 
 
     Graf č. 9           Graf č. 10 
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11. Ztotož ňujete se s názorem, že manažerská etika je p řepych, který si 
nemůžete dovolit?  

 A – ano       
 B – ne       
 C – nevím        

 
  12. K jakému řízení se p řikláníte?    
 
 

A – Manažer soudí, že je správné vypouštět do řeky toxický odpad (na čističku 
podnik nemá), protože jedině tak podnik nezkrachuje a lidi nepřijdou o práci. 

 
 

B – Odmítne znečisťovat řeku toxickým odpadem, což bude mít za následek 
likvidaci podniku a tisíce lidí budou propuštěni.  
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  13. Podle čeho se rozhodujete?      
 A – Při rozhodování se spoléhám na vlastní intuici, která mi "napoví", co je a není dobré.   

 

 B – Při rozhodování zvažuji důsledky svého jednání a jsem připraven(a) za ně nést odpovědnost. 
 

 C – Vždy jednám tak, abych byl(a) loajální vůči organizaci bez ohledu na následky. 
  

 
D – Jednám tak, abych uspokojil(a) vlastní zájmy a neporušil(a) předpisy a zákony. 
   

Fialové Grafy č. 9 a č. 10 znázorňují odpovědi na otázky č. 11 až č. 13.  
Uklidňujícím dojmem působí údaj 69,83%. Tolik dotázaných manažerů sdílí názor, že 
manažerská etika není přepych (otázka č. 11). 

Jak se ukázalo, otázka č. 12 byla pro respondenty opravdovým oříškem. 24,02% 
dotázaných manažerů se mezi nabízenými variantami nedokázali rozhodnout, takže 
nezaškrtli žádnou nebo naopak obě varianty, přestože v pokynech k vyplnění jasně stojí, 
aby zaškrtli vždy jednu z odpovědí.  

Zajímavé je, že se našlo mnoho takových, kteří dopisovali k odpovědím své 
komentáře, v nichž naznačovali jinou, třetí cestu řešení problému. Např. cituji: „Musí být 
jiná cesta…“, „ Nepřikláním se k žádné variantě“, „ Vždy existuje jiné řešení“, „ Nelze 
odpovědět.“, „ Pokusím se najít jiná řešení“, „ Nedokážu se rozhodnout.“, „ Existuje další 
možnost…“, nebo respondent zaškrtl variantu B s podmínkou: „Hledat však řešení, aby 
nebyl likvidován podnik.“, jiný respondent zaškrtl variantu A, což okomentovat slovy: „Ale 
zároveň všemi způsoby sežene peníze na čističku (slovo nejde, nemá nesmí být v jeho 
slovníku).“ 

Tyto úvahy mě rozhodně potěšily, protože z toho vyvozuji, že lidé nad otázkami 
přemýšlely. Ovšem otázka č. 12 byla právě o tom dokázat se rozhodnout a s pomocí 
těchto třetích variant, se respondenti chtěli rozhodnutí vyhnout. Smyslem bylo zjistit, 
zda se manažer přikloní k Utilitaristickému etickému principu a p řijme rozhodnutí, 
které přinese užitek co největšímu počtu lidí nebo se zalekne následků a raději se 
zaštítí argumentem o ochraně životního prostředí. Pravda je, že obě varianty 
rozhodnutí by měly v důsledku katastrofální dopad, každé v jiné oblasti a o to právě 
šlo, rozhodnout se, která katastrofa je pro manažera přijatelnější. Proto byl 
respondent vtažen do tohoto extrému, kdy je nucen zvolit „menší zlo“.  
Pro utilitaristický princip se dokázalo rozhodnout 24,02% manažerů. 

Etickým principům se věnuje též otázka č. 13. U této otázky se 67,04% 
respondentů připojilo k principu Etiky odpovědnosti, což znamená, že při rozhodování 
zvažují důsledky svého jednání a jsou připraveni za ně nést odpovědnost. 16,20% 
manažerů dává přednost Intuitivní etice. 
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  14. Umíte delegovat pravomoci?  

 A – ano běžně   
 B – částečně   
 C – raději si vše děláte sám   

  15. Informace   

 
 

A – si nechávám pro sebe 
 

 

B – poskytuji je svým  
 

podřízeným  
  

Poslední Grafy č. 11 a č. 12 této kapitoly se věnují závěrečnému tématu dotazníku a 
zobrazují odpovědi na otázky č. 14 a č. 15. I zde musím bohužel konstatovat, že část 
respondentů nedokázalo na tyto otázky odpovědět, jak ukazuje varianta X.  Na otázku č. 
14: „Umíte delegovat pravomoci?“, 52,51% dotázaných odpovědělo – částečně,                
a 36,31% dotázaných odpovědělo – ano běžně. 7,26% manažerů odpovědělo - raději si vše 
dělám sám. 

90,5% dotázaných manažerů poskytuje informace svým podřízeným - otázka č. 15. 
 

V další kapitole 4.2. Charakteristiky základního souboru je u otázek č. 6, 9, 10 a 12 
stanoven 95% dvoustranný interval spolehlivosti pro odhad relativních četností základního 
souboru. 
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4.2. Charakteristiky základního souboru 
Jaké by byly odpovědi všech manažerů v rámci společnosti na otázky č. 6, 9, 10 a 

12 odhadnu pomocí oboustranného intervalu, který s 95% pravděpodobností bude 
obsahovat skutečnou hodnotu odhadované charakteristiky, tzn. relativní četnost odpovědí 
na danou otázku. Hodnoty pro výpočty čerpám z Tabulky č. 3 – Prosté rozdělení četností 
(příloha č. 3). 

 
Spolehlivost odhadu 1 – α = 0,95 
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Kvantil normovaného normálního rozdělení 
2

1 α−
U  odpovídá tabelované hodnotě 1,96. 

Bodový odhad relativní četnosti 
n

n
p 1=  

Hledám relativní četnost základního souboru  π. 
 
   
Odhady pro otázku č. 6 
Jste spokojen(a) s výší své mzdy? Pokud ne, jaký nárůst byste si představoval(a)? 
A – Se svoji mzdou jsem spokojen(a). 
B – Představoval(a) bych si nárůst o 2 000,- Kč 
C – Představoval(a) bych si nárůst o 5 000,- Kč 
D – Představoval(a) bych si nárůst o 10 000,- Kč 
E – Představoval(a) bych si nárůst o více než 10 000,- Kč 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří jsou se 
svoji mzdou spokojeni (6A). 

1341,0179
24 ==p  

( ) ( )( )179
1341.01*1341.0

179
1341,01*1341,0 *96,11341,0;*96,11341,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří jsou se svoji mzdou 

spokojeni, se pohybuje v intervalu ( )%40,18%;41,8∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří by si 
představovali nárůst mzdy o 2 000,- Kč (6B). 

1732,0179
31 ==p  

( ) ( )( )179
1732.01*1732.0

179
1732,01*1732,0 *96,11732,0;*96,11732,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří by si představovali 

nárůst mzdy o 2 000,- Kč, se pohybuje v intervalu ( )%86,22%;77,11∈π . 
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S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří by si 
představovali nárůst mzdy o 5 000,- Kč (6C). 

4302,0179
77 ==p  

( ) ( )( )179
4302.01*4302.0

179
4302,01*4302,0 *96,14302,0;*96,14302,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří by si představovali 

nárůst mzdy o 5 000,- Kč, se pohybuje v intervalu ( )%27,50%;76,35∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří by si 
představovali nárůst mzdy o 10 000,- Kč (6D). 

1453,0179
26 ==p  

( ) ( )( )179
1453.01*1453.0

179
1453,01*1453,0 *96,11453,0;*96,11453,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří by si představovali 

nárůst mzdy o 10 000,- Kč, se pohybuje v intervalu ( )%69,19%;36,9∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří by si 
představovali nárůst mzdy o více než 10 000,- Kč (6E). 

1117,0179
20 ==p  

( ) ( )( )179
1117.01*1117.0

179
1117,01*1117,0 *96,11117,0;*96,11117,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří by si představovali 

nárůst mzdy o více než 10 000,- Kč, se pohybuje v intervalu ( )%78,15%;56,6∈π . 
 
 
Odhad pro otázku č. 9 
Rozhodujete samostatně o metodách a rozsahu své práce?  
A – ano  
B – částečně 
C – ne  
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se o 
metodách a rozsahu své práce rozhodují samostatně (9A). 

2235,0179
40 ==p  

( ) ( )( )179
2235.01*2235.0

179
2235,01*2235,0 *96,12235,0;*96,12235,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se o metodách a 
rozsahu své práce rozhodují samostatně, se pohybuje v intervalu 

( )%44,28%;25,16∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se o 
metodách a rozsahu své práce rozhodují samostatně pouze částečně (9B). 
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676,0179
121 ==p  

( ) ( )( )179
676.01*676.0

179
676,01*676,0 *96,1676,0;*96,1676,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se o metodách a 
rozsahu své práce rozhodují samostatně pouze částečně, se pohybuje v intervalu 

( )%45,74%;74,60∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se o 
metodách a rozsahu své práce samostatně nerozhodují (9C). 

095,0179
17 ==p  

( ) ( )( )179
095.01*095.0

179
095,01*095,0 *96,1095,0;*96,1095,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se o metodách a 
rozsahu své práce samostatně nerozhodují, se pohybuje v intervalu 

( )%79,13%;21,5∈π . 
 
 
Odhady pro otázku č. 10 
Ke kterému stylu se přikláníte? 
A – Manažer by se měl osobně podílet nejenom na projektování inovací, které mají zlepšit 
současný stav řízeného objektu, ale i na jejich vlastní realizaci. 
B – Manažer by měl být "rozehrávačem" - dát na poradě příkazy a sám se omezit jen na 
sledování toho, jak a kdo a kdy je plní. 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se 
přiklání k takovému stylu řízení, kdy se manažer podílí nejenom na projektování inovací, 
které mají zlepšit současný stav řízeného objektu, ale i na jejich vlastní realizaci. (10A). 

7821,0179
140 ==p  

( ) ( )( )179
7821.01*7821.0

179
7821,01*7821,0 *96,17821,0;*96,17821,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se přiklání k 
takovému stylu řízení, kdy se manažer podílí nejenom na projektování inovací, které 
mají zlepšit současný stav řízeného objektu, ale i na jejich vlastní realizaci, se 

pohybuje v intervalu ( )%25,84%;17,72∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se 
přiklání k takovému stylu řízení, kdy manažer je "rozehrávačem" - dá na poradě příkazy a 
sám se omezí jen na sledování toho, jak a kdo a kdy je plní. (10B). 

1955,0179
35 ==p  

( ) ( )( )179
1955.01*1955.0

179
1955,01*1955,0 *96,11955,0;*96,11955,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se přiklání k 
takovému stylu řízení, kdy manažer je "rozehrávačem" - dá na poradě příkazy a sám 
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se omezí jen na sledování toho, jak a kdo a kdy je plní, se pohybuje v intervalu 
( )%35,25%;75,13∈π . 

 
 
Odhady pro otázku č. 12 
K jakému řízení se přikláníte? 
A – Manažer soudí, že je správné vypouštět do řeky toxický odpad (na čističku podnik 
nemá), protože jedině tak podnik nezkrachuje a lidi nepřijdou o práci. 
B – Odmítne znečisťovat řeku toxickým odpadem, což bude mít za následek likvidaci 
podniku a tisíce lidí budou propuštěni. 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří se 
rozhodli vypouštět do řeky toxický odpad (na čističku podnik nemá), protože jedině tak 
podnik nezkrachuje a lidi nepřijdou o práci. (12A). 

2402,0179
43 ==p  

( ) ( )( )179
2402.01*2402.0

179
2402,01*2402,0 *96,12402,0;*96,12402,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří se rozhodli vypouštět 
do řeky toxický odpad (na čističku podnik nemá), protože jedině tak podnik 

nezkrachuje a lidi nepřijdou o práci, se pohybuje v intervalu. ( )%27,30%;77,17∈π . 
 

S 95% pravděpodobností odhaduji procento manažerů ve společnosti, kteří 
odmítnou znečisťovat řeku toxickým odpadem, což bude mít za následek likvidaci podniku 
a tisíce lidí budou propuštěni. (12B). 

5196,0179
93 ==p  

( ) ( )( )179
5196.01*5196.0

179
5196,01*5196,0 *96,15196,0;*96,15196,0 −− +−  

Se spolehlivostí 95% lze očekávat, že procento manažerů, kteří odmítnou znečisťovat 
řeku toxickým odpadem, což bude mít za následek likvidaci podniku a tisíce lidí 

budou propuštěni, se pohybuje v intervalu. ( )%27,59%;65,44∈π . 
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4.3. Testování statistických hypotéz 
K testování hypotéz jsem použila dva druhy testů: 

a) Test relativní četnosti, pomocí vzorce  ( )
n

p
U

00

0

1* ππ
π
−

−= , 

s kritickým oborem 
( )
( )α

α

−

−

∞−
+∞

1

1

;

;

U

U
 a se stanovenou hladinou významnosti 05,0=α . 

 

Vyslovená hypotéza odpovídá nulové hypotéze H0, která se rovná procentuelnímu 
odhadu relativní četnosti objasňované proměnné. Proti ní je postavena alternativní 
hypotéza H1. Je stanoven kritický obor pro alternativní hypotézu. Hladina významnosti 
α je stanovena 0,05. Vypočtu testové kritérium U. Jestliže, hodnota testového kritéria 
náleží do kritického oboru, test potvrdil alternativní hypotézu, a vyvrátil nulovou hypotézu. 
Jestliže hodnota testového kritéria nenáleží do kritického oboru, spadá do oboru přijetí a 
test vyvrátil alternativní hypotézu a přijímám nulovou hypotézu. 
 
b) Test nezávislosti  

Testové kritérium 
( )

∑∑
−

=
ij

ijij

o

oa 2

2χ , a = aktuální četnost, o = očekávaná četnost 

stupeň volnosti  )( ( )1*1 −−= rcdf  , c = počet sloupců, r = počet řádků 
Pomocí marginálních součtů vypočtu v korelační tabulce očekávané četnosti. 

Testové kritérium porovnám s kvantilem 05,01
2

−χ  pro chí-kvadrát rozdělení s příslušnými 
stupni volnosti - kritická hodnota. 

Je-li testové kritérium 
2χ > kritická hodnota 05,01

2
−χ , zamítám nulovou hypotézu a 

přijímám alternativní hypotézu. 

Je-li testové kritérium 
2χ < kritická hodnota 05,01

2
−χ , přijímám nulovou hypotézu a 

alternativní hypotézu zamítám. 
 
Hodnoty pro testování obsahují korelační tabulky v příloze: 
Příloha č. 5 - Tabulka č. 5 – Otázky č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 v závislosti na otázce č. 1 
Příloha č. 6 - Tabulka č. 6 – Otázky č. 10, 11, 12, 13 v závislosti na otázce č. 2 
Příloha č. 7 - Tabulka č. 7 – Otázky č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 v závislosti na otázce č. 3 
Příloha č. 8 - Tabulka č. 8 – Otázky č.  8, 9, 10, 11, 12, 13 v závislosti na otázce  č. 4 
Příloha č. 9 - Tabulka č. 9 – Otázky č. 6,  8,  9, 10, 12, 14 v závislosti na otázce č. 5 
Příloha č. 10 - Tabulka č. 10 – Otázky č. 12, 14, v závislosti na otázce č. 7 
 

Důsledkem relativně malého rozsahu výběrového souboru a větším počtem 
kategorií jsou některá pole aktuálních hodnot málo obsazená nebo prázdná. Nulové 
četnosti se objevují proto, že v souboru o malém rozsahu se určitá kombinace kategorií 
proměnných nevyskytla, to ovšem neznamená, že tato kombinace nemůže existovat.  

Vzhledem k tomu, že u některých kombinací proměnných vycházejí nízké 
očekávané četnosti a bylo by možné zpochybnit korektnost testu, sloučila jsem málo 



Sabrina Külweinová: Styly řízení a etické principy managementu v obchodní společnosti 
 

2009                                                                                                                                    30                                                                    
  

zastoupené kategorie, tak aby očekávané četnosti dosahovaly aspoň hodnoty 5, popřípadě 
aby hodnot menších než 5 bylo maximálně 20% z očekávaných četností a každá v takovém 
případě byla alespoň jednotková. Jestliže nebylo možné u některých kategorií této 
podmínce vyhovět, test nezávislosti jsem neprováděla. 
 
Testování vyslovených hypotéz 
 

A. Očekávám, že bude více mužů nežli žen, kteří si představí pod pojmem „Moderní 
management“ improvizaci. Odhaduji, že 40% manažerů mladších 50 let odpoví za 
A, tedy přikloní se k  improvizaci. A myslím si, že vedle věku manažera bude jeho 
postoj ovlivňovat délka praxe. (otázka  č. 8) (Příloha č. 1 – Dotazník) 

 

 
Tabulka č. 11 – Muži a ženy v ot. č. 8 

ot. 8 
ot. 1.  - pohlavi A B celkem A B 
A - žena 43 85 128 33,59% 66,41% 
B - muž 12 27 39 30,77% 69,23% 

Mé očekávání se nenaplnilo, protože z Tabulky č. 11, vytvořené na základě 
dotazu je zřejmé, že nejen ženy, ale především muži se přiklání k variant ě B, tedy 
upřednostňují soubor ověřených poznatků a pravidel. Tento názor zastává 66,41%  
žen a téměř 70% mužů.  
 

Pro 40%  manažerů ve věku do 50 let „Moderní management“ 
 obnáší – improvizaci (dotazník: 2A, B, C + 8A) 

H0: 4,0=π  195,0179
35 ==p  Kritický obor: ( )645,1;−∞−  

H1: 4,0<π   

( ) 6,5
0366,0

205.0

179

4,01*4,0

4,0195,0 −=−=
−

−=U  

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní. Manažerů ve věku do 50 let, pro 
které „Moderní management“ obnáší – improvizaci je méně než 40%. 
 

Pro 30% manažerů ve věku nad 50 let obnáší „Moderní management“ -  
improvizaci. (dotazník: 2D + 8A) 

H0: 3,0=π  111,0179
20 ==p  Kritický obor: ( )645,1;−∞−  

H1: 3,0<π   

( ) 5,5
0342,0

189,0

179

3,01*3,0

3,0111,0 −=−=
−

−=U  

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní.  Pro méně než 30% manažerů ve 
věku nad 50 let, „Moderní management“ obnáší - improvizaci. 
 
 H0: Odpovědi na otázku č. 8 nejsou závislé na délce praxe respondenta. 
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 H1: Odpovědi na otázku č. 8 jsou závislé na délce praxe respondenta. 
2χ = 1,3884501 

 df  = 2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
 5,99 > 1,3884501 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 8 nejsou závislé na délce praxe. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 8 nejsou závislé na pozici v managementu. 
H1: Odpovědi na otázku č. 8 jsou závislé na pozici v managementu. 

2χ  = 13,285862 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99 < 13,285862 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 8 jsou závislé na pozici, kterou respondent zastává. 
 

 
 
B. Zda manažeři umí delegovat pravomoci (otázka  č. 14) závisí na prostředí, ve 

kterém se pohybují tzn. jestli zastávají pozici na úrovni nižšího, středního nebo top 
managementu. Vliv postoje ke kariéře jako k prioritě. 

      Zda se manažeři rozhodují samostatně o metodách a rozsahu své práce (otázka č. 
 9)   přímo ovlivňuje jejich dosažené vzdělání. (Příloha č. 1 – Dotazník) 

 
 
H0: Odpovědi na otázku č. 14 nejsou závislé na pozici v managementu 
H1: Odpovědi na otázku č. 14 jsou závislé na pozici v managementu. 

2χ  = 13,7784 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99 < 13,7784 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 14 jsou závislé na pozici, kterou respondent v managementu zastává. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 14 nejsou závislé na tom, zda respondent řadí kariéru 
mezi své priority. 
H1: Odpovědi na otázku č. 14 jsou závislé na tom, zda respondent řadí kariéru mezi 
své priority. 

2χ  = 0,41922 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99 > 0,41922 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 14 nejsou závislé na tom, zda 
respondent řadí kariéru mezi své priority. 
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Asi 40% manažerů se o metodách a rozsahu své práce rozhoduje samostatně. 
(dotazník: 9A) 

H0: 4,0=π  22,0179
40 ==p  Kritický obor: ( )645,1;−∞−  

H1: 4,0<π   

( ) 918,4
0366,0

18,0

179

4,01*4,0

4,022,0 −=−=
−

−=U  

Přijímám alternativní hypotézu.  Méně než 40% manažerů se o metodách a rozsahu 
své práce rozhoduje samostatně. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 9 jsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 

2χ  = 18,55677 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99 < 18,55677 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 9 jsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na pozici v managementu. 
H1: Odpovědi na otázku č. 9 jsou závislé na pozici v managementu. 

2χ  = 31,60293 
 df   =  4 

05,01
2

−χ  = 9,49 
9,49< 31,60293 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 9 jsou závislé na zastávané pozici v managementu. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na délce praxe respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 9 jsou závislé na délce praxe respondenta. 

2χ  = 7,538846 
 df   =  4 

05,01
2

−χ  = 9,49 
9,49> 7,538846 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na délce praxe 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na pohlaví respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 9 jsou závislé na pohlaví respondenta. 

2χ  = 5,0872363 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
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5,99> 5,0872363 
Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 9 nejsou závislé na pohlaví 
respondenta. 
 

 
 
C. Více žen nežli mužů, se bude ztotožňovat s názorem, že manažerská etika není 

přepych. Naopak manažerů, kteří jsou opačného názoru a budou manažerskou 
etiku považovat za přepych, který si nemohou dovolit, převáží ve věkové kategorii 
nad   50 let a ve věkové kategorii do 50 let jich bude méně.  

 Nemyslím si, že by tento názor souvisel s délkou praxe manažera nebo faktem, zda 
 se jedná o ženu či o muže. Možná bych odhadovala, že manažeři mladší věkové 
 kategorie se budou spíše ztotožňovat s názorem, že manažerská etika není přepych. 
 (otázka  č. 11) (Příloha č. 1 – Dotazník) 
 
 

10% manažerů zastává názor, že manažerská etika je přepych (dotazník: 11A). 

H0: 1,0=π  0391,0179
7 ==p  Kritický obor: ( )645,1;∞−  

H1: 1,0<π   

( ) 71,2
0224,0

0609,0

179

1,01*1,0

1,00391,0 −=−=
−
−=U  

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - názor, že manažerská 
etika je přepych, zastává méně než 10% manažerů.  

 
25% manažerů pravděpodobně neví co si má pod pojmem manažerská etika 
představit (dotazník 11 C). 

H0: 25,0=π  240,0179
43 ==p  Kritický obor: ( )645,1;∞−  

H1: 25,0<π   

( )
3095,0

0323,0

01,0

179

25,01*25,0

25,024,0 −=−=
−

−=U  

Přijímám nulovou hypotézu - třetina manažerských pracovníků neumí odpovědět na 
otázku, zda manažerská etika je přepych či nikoliv. 

 
Asi 40% manažerů, kteří zastávají názor, že manažerská etika není přepych, spadá 
do věkové kategorie do 50 let (dotazník: 2 A, B, C + 11B). 

H0: 4,0=π  4357,0179
78 ==p  Kritický obor: ( )+∞;645,1  

H1: 4,0>π   

( ) 975,0
03661,0

0357,0

179

4,01*4,0

4,04357,0 ==
−
−=U  
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Přijímám nulovou hypotézu -  40% manažerů, kteří zastávají názor, že manažerská 
etika není přepych, je ve věku do 50 let. 

 
Manažeři ve věkové skupině nad 50 let se přiklání k názoru, že manažerská etika 
není přepych z 30%. (dotazník: 2D + 11B). 

H0: 3,0=π  2625,0179
47 ==p  Kritický obor: ( )+∞;645,1  

H1: 3,0>π   

( ) 096,1
0342,0

0375,0

179

3,01*3,0

3,02625,0 −=−=
−
−=U  

Přijímám nulovou hypotézu -  30% manažerů ve věku nad 50 let zastává názor, že 
manažerská etika není přepych. 

 
H0: Odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na pohlaví respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 11 jsou závislé na pohlaví respondenta. 

2χ  = 0,10411 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 0,10411 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na pohlaví 
respondenta. 

 
H0: Odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na věku respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 11 jsou závislé na věku respondenta. 

2χ  = 2,15685 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 2,15685 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na věku 
respondenta. 

 
H0: Odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 11 jsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 

2χ  = 1,42564 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 1,42564 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 11 nejsou závislé na dosaženém 
vzdělání respondenta. 
 

 
 

D.  70% manažerů se bez váhání připojí k principu Etiky odpovědnosti. 
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  Neočekávám, v této otázce souvislost s  pohlavím respondenta, jeho věkem nebo 
 dosaženým vzděláním. (otázka č. 13) (Příloha č. 1 – Dotazník) 

 
 

70% manažerů se připojí k principu Etiky odpovědnosti (dotazník: 13B). 

H0: 7,0=π  6703,0179
120 ==p  Kritický obor: ( )+∞;645,1  

H1: 7,0>π   

( ) 8684,0
0342,0

0297,0

179

7,01*7,0

7,06703,0 −=−=
−
−=U  

Přijímám nulovou hypotézu. 70% manažerů při rozhodování zvažuje důsledky svého 
jednání a jsou připraveni za ně nést odpovědnost.  

 
H0: Odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na pohlaví respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 13 jsou závislé na pohlaví respondenta. 

2χ  = 3,14749 
 df   =  3 

05,01
2

−χ  = 7,81 
7,81> 3,14749 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na pohlaví 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na věku respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 13 jsou závislé na věku respondenta. 

2χ  = 2,994091 
 df   =  3 

05,01
2

−χ  = 7,81 
7,81> 2,994091 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na věku 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 13 jsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 

2χ  = 0,2180826 
 df   =  3 

05,01
2

−χ  = 7,81 
7,81> 0,2180826 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 13 nejsou závislé na dosaženém 
vzdělání respondenta. 
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E. Předpokládám, že vojenský styl řízení zastává nejméně 70% manažerských 
pracovníků společnosti. Tento postoj může dle mého názoru ovlivňovat věk 
manažera a též fakt, zda se jedná o ženu manažerku nebo o muže manažera. 
Odhaduji, že ženy se budou spíše přiklánět u 10. otázky dotazníku k odpovědi B, 
tedy že manažer by měl být „rozehrávačem“ – dát na poradě příkazy a sám se 
omezit jen na sledování toho, jak a kdo je plní. (otázka č. 10) (Příloha č. 1 – 
Dotazník) 

 
 
Tabulka č. 12 – Muži a ženy v ot. č. 10 

ot. 10 
ot. 1.  - pohlaví A B celkem A B 
A - žena 112 20 132 84,85% 15,15% 
B - muž 28 15 43 65,12% 34,88% 

 

 Jak ukazuje tabulka č. 12, můj odhad byl chybný, protože z dotázaných žen, se 
k odpovědi B přiklonilo pouze 15,15% a 84,85% žen naopak sdílí názor, že „Manažer 
by se měl osobně podílet nejenom na projektování inovací, které mají zlepšit současný 
stav, ale i na jejich vlastní realizaci“, což je odpověď A. Přestože jsem odhadovala, že 
tomu bude naopak, muži v tomto ohledu jsou více konzervativní a 34,88% jich 
upřednostňuje odpověď B, která vystihuje názor: „Manažer by měl být 
„rozehrávačem“ – dát na poradě příkazy a sám se omezit jen na sledování toho, jak a 
kdo je plní“.  Celých 65,12% mužů se však přiklání k odpovědi A jako většina žen.  
 

70% manažerů společnosti zastává vojenský styl řízení, jinými slovy upřednostňuje 
roli „manažera rozehrávače“ (dotazník: 10B). 

H0: 7,0=π  1955,0179
35 ==p  Kritický obor: ( )645,1;−∞−  

H1: 7,0<π   

( ) 75,14
0342,0

5,0

179

7,01*7,0

7,01955,0 −=−=
−
−=U  

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - vojenský styl řízení ve 
společnosti zastává méně než 70% manažerů.  

 
H0: Odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na pohlaví respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 10 jsou závislé na pohlaví respondenta. 

2χ  = 7,892882 
 df   =  1 

05,01
2

−χ  = 3,84 
3,84< 7,892882 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 10 jsou závislé na pohlaví respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na věku respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 10 jsou závislé na věku respondenta. 
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2χ  = 0,634058 
 df   =  1 

05,01
2

−χ  = 3,84 
3,84> 0,634058 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na věku 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 10 jsou závislé na dosaženém vzdělání respondenta. 

2χ  = 1,737733 
 df   =  1 

05,01
2

−χ  = 3,84 
3,84> 1,737733 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na dosaženém 
vzdělání respondenta. 

 
H0: Odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na délce praxe respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 10 jsou závislé na délce praxe respondenta. 

2χ  = 1,772656 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 1,772656 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na délce praxe 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé na pozici, kterou respondent zastává. 
H1: Odpovědi na otázku č. 10 jsou závislé na pozici, kterou respondent zastává. 

2χ  = 2,864947 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 2,864947 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 10 nejsou závislé pozici, kterou 
respondent zastává. 
 

 
 

F. 80% manažerů se vyjádří, že sdílí informace se svými podřízenými. (otázka č. 15) 
(Příloha č. 1 – Dotazník) 

 
 

Očekávám, že asi 80% manažerů odpoví, že sdílí informace se svými podřízenými. 
(dotazník: 15B) 

H0: 8,0=π  905,0179
162 ==p  Kritický obor: ( )+∞;645,1  
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H1: 8,0>π   

( ) 5234,3
0298,0

105,0

179

8,01*8,0

8,0905,0 ==
−

−=U  

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu – více než 80% 
manažerů společnosti sdílí informace se svými podřízenými. 
 

 
 

G. Testování nezávislosti odpovědí na otázku č. 12 na pohlaví respondenta, na věkové 
kategorii, na dosaženém vzdělání, na délce praxe, na pozici, kterou manažer 
zastává a na tom, zda respondent řadí kariéru mezi své priority. (Příloha č. 1 – 
Dotazník) 

 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na pohlaví respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 12 jsou závislé na pohlaví respondenta. 

2χ  = 0,1551692 
 df   =  1 

05,01
2

−χ  = 3,84 
3,84> 0,1551692 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na pohlaví 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na věkové kategorii respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 12 jsou závislé na věkové kategorii respondenta. 

2χ  = 2,0335451 
 df   =  1 

05,01
2

−χ  = 3,84 
3,84> 2,0335451 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na věkové 
kategorii respondenta. 

 
H0: Odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na délce praxe respondenta. 
H1: Odpovědi na otázku č. 12 jsou závislé na délce praxe respondenta. 

2χ  = 1,661515 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 1,661515 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na délce praxe 
respondenta. 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na pozici, kterou respondent zastává. 
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H1: Odpovědi na otázku č. 12 jsou závislé na pozici, kterou respondent zastává. 
2χ  = 0,937397 

 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 0,937397 

Přijímám nulovou hypotézu - odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé pozici, kterou 
respondent zastává 
 

H0: Odpovědi na otázku č. 12 nejsou závislé na tom, zda respondent řadí kariéru 
mezi své priority. 
H1: Odpovědi na otázku č. 12 jsou závislé na tom, zda respondent řadí kariéru mezi 
své priority. 

2χ  = 17,91075 
 df   =  2 

05,01
2

−χ  = 5,99 
5,99> 17,91075 

Zamítám nulovou hypotézu a přijímám alternativní hypotézu - odpovědi na otázku   
č. 12 jsou závislé na tom, zda respondent řadí kariéru mezi své priority. 
 
Tabulka č. 13 – Vztah odpovědí na otázky č. 7 a č. 12 
  ot. č. 12 
Je u Vás kariéra na prvním 
místě? A B celkem A B 
A - ano a vždy bude 5 3 8 11,63% 3,23% 
B - právě teď ano 14 8 22 32,56% 36,36% 
C - ne mám jiný žebříček hodnot 24 82 106 55,81% 88,17% 
celkem 43 93 136   
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5. Návrhy a doporučení 
 

Efektivní řízení v budoucích podmínkách vyžaduje opustit šablonovitost a více 
respektovat existenci specifických podmínek, které hrají významnou úlohu v každé 
společnosti či organizaci. 

Specifické podmínky jednotlivců i organizací je potřeba se naučit poznávat, 
pochopit a respektovat. Tolerovat je, zvláště když se liší od našich, na které jsme zvyklí. 

Nové podmínky (EU) by mohly inspirovat manažery k tvořivému hledání takových 
metod, kterým by rozuměli, jež by pro ně měli potřebnou vypovídací schopnost a chránily 
je před zbytečným sledováním nepodstatných informací a činností. 

Jak postřehl Bruno Bettelheim ve své knize On the Uses of Enchantment              (O 
významu okouzlení): „Jestliže doufáme, že nebudeme žít pouze od okamžiku k okamžiku, 
ale plně si vědomi vlastní existence, pak naší největší potřebou a nejobtížnějším činem je 
nalézt smysl svého života.“ 

Podobně jako Bettelheim hledá smysl života, hledají manažeři nové styly pro svou 
práci. Nové způsoby řešení situací, navrhují nové organizační struktury, snaží se vylepšit 
stávající stav prostřednictvím inovací, zpříjemnit pracovní podmínky svým zaměstnancům, 
taktizují, analyzují, vyhodnocují, hledají oporu pro svá rozhodnutí.  

Možná mají někdy manažeři to co hledají na dosah ruky a zaběhlé způsoby jim 
nedovolí otevřít oči a podívat se tím správným směrem. Možná když občas odhodí masku 
racionalismu, dají přednost neformálním způsobům a pokusí se dostat ke svým 
zaměstnancům blíž, odhalí mezi lidmi netušený potenciál, zdroj nápadů, inspiraci pro 
řešení svých problémů. A možná také novou chuť do práce a třeba i více radosti, o  kterou 
se mohou dále podělit. Stačí k tomu jen málo – více věřit svým lidem. 

Během práce na tomto výzkumu vyplynuly další otázky, které by mohly být 
zajímavým námětem pro další šetření. Například: „Myslíte si, že o něco větší volnost 
v rozhodování by mohla vést k větší angažovanosti pracovníků“, nebo „Jak hodnotíte 
vlastní úroveň vedení lidí, jako nadprůměrnou, průměrnou či podprůměrnou? Též by bylo 
zajímavé zjistit, zda jsou manažeři přesvědčeni o tom, že: „Rozhodnout, dokonce i špatně 
rozhodnout, je lepší, než nerozhodnout vůbec“. Mě osobně by velice zajímal názor 
manažerů na velice citlivé otázky týkající se spokojenosti klientů: „Je třeba provádět 
šetření postojů zaměstnanců a zkoumat jejich názory na to, jak jsou zajišťovány služby 
klientům“, a současně: „Je třeba zkoumat názory klientů a zjišťovat, jak jsou spokojeni 
s poskytovanou péčí a službami“? 

Nakonec bych pro všechny případy zařadila otázku: „Měl byste vlastní nápad, jak 
vylepšit kvalitu poskytovaných služeb nebo vylepšit či zefektivnit chod svého 
pracoviště?“.  

Třeba stačí jen naslouchat. 
 
 
 
 
 
 



Sabrina Külweinová: Styly řízení a etické principy managementu v obchodní společnosti 
 

2009                                                                                                                                    41                                                                    
  

6. Závěr 
  

Výzkum prokázal skromnost a pracovitost, za sebe mohu konstatovat též vstřícnost 
středního managementu. 

Výsledky významně ovlivnil fakt, že téměř 76% dotazovaných byly ženy a též 
převládající věková kategorie hrála svou roli. Tyto ženy zastávají obvykle především úlohu 
matky a pro kariérní růst v jejich životě již nemusí zbývat prostor. 

Více jak polovina mužů manažerů i žen manažerek, přesně 62,57%, si představuje 
pod pojmem „Moderní management“ „soubor ověřených poznatků a pravidel“. S 
„improvizací“ ztotožňuje Moderní management jen 30,73% mužů i žen. Analýza ukázala, 
že tento postoj je zčásti ovlivněn věkem respondenta. Test potvrdil dvě alternativní 
hypotézy, které stanovily, že Moderní management představuje improvizaci jak pro méně 
než 40% manažerů ve věku do 50 let, tak pro méně než 30% manažerů ve věku nad 50 let. 

Na základě výsledku testu mohu prohlásit, že tento postoj není ovlivněn délkou 
praxe respondenta. Nicméně ho výrazně ovlivňuje pozice, kterou v managementu zastává. 
Myslím tím, zda manažer pracuje na úrovni nižšího, středního nebo top managementu. 

Z mého subjektivního pohledu je přijatelnější odpovědět na otázku č. 10 - „Ke 
kterému stylu se přikláníte?“ za A, tedy: „Manažer by se měl osobně podílet nejenom na 
projektování inovací, které mají zlepšit současný stav řízeného objektu, ale i na jejich 
vlastní realizaci“. Ve své hypotéze jsem však stanovila, že 70% manažerů bude opačného 
názoru a přikloní se k tzv. „vojenskému“ nebo-li „autoritativnímu“ stylu řízení“, tedy 
k odpovědi za B, která zní: „Manažer by měl být „rozehrávačem“ – dát na poradě příkazy a 
sám se omezit na sledování toho, jak a kdo a kdy je plní“. Tato má hypotéza se nakonec 
ukázala jako chybná. Nepotvrdila se mi ani domněnka, že tento postoj ovlivňuje věk 
manažera nebo délka jeho praxe. Též se neprokázala závislost na dosaženém vzdělání ani 
na pozici, kterou manažer zastává. Na základě výsledků mohu, ale prohlásit, že styl řízení 
manažera ovlivňuje fakt, zda se jedná o ženu manažera nebo o muže manažera. Tuto 
závislost stanovenou alternativní hypotézou, test jednoznačně potvrdil. S tímto závěrem též 
korespondují údaje v Tabulce č. 12 – Muži a ženy v ot. č. 10, která ukazuje, že ženy jsou 
v názorech přeci jen o něco pokrokovější a téměř v 85 % se přiklánějí k demokratickému 
stylu řízení, zatímco mezi muži vítězí autoritativní styl řízení u více než 34%. V celkovém 
měřítku je zřejmé, že mezi manažery společnosti převládá demokratický styl řízení. 

Možná trochu podle působila v dotazníku otázka: „Ztotožňujete se s názorem, že 
manažerská etika je přepych, který si nemůžete dovolit?“ respondent odpovídal jedním 
slovem: „ano“, „ne“, „nevím“. Z vyslovených hypotéz se mi potvrdila ta, kde jsem 
stanovila, že 25% oslovených manažerů zřejmě neví, co si má pod pojmem manažerská 
etika představit. Naopak jsem přijala alternativní hypotézu, která určila, že méně než 10% 
dotazovaných manažerů zastává názor, že manažerská etika je přepych, který si nemohou 
dovolit. Výchozí hypotéza stanovující, že 40% manažerů ve věku do 50 let a 30% 
manažerů ve věku nad 50 let nepovažují manažerskou etiku za přepych, se potvrdila, 

Závislost postojů k „manažerské etice“ na věku respondenta potvrzena nebyla a 
stejně tomu bylo i u závislosti na pohlaví respondenta nebo jeho dosaženém vzdělání. 

Otázka v dotazníku: „Podle čeho se rozhodujete?“ Respondent měl na výběr čtyři 
varianty odpovědí, z nichž každá vyjadřovala jiný etický princip. Odpověď A, kterou 
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zvolilo 16,20% dotazovaných manažerů, je odrazem tzv. Intuitivní etiky: „Při rozhodování 
se spoléhám na vlastní intuici, která mi „napoví“ co je a co není dobré“. 

Odpověď B zvolilo 67,04% dotazovaných manažerů a charakterizuje tzv. Etiku 
odpovědnosti: „Při rozhodování zvažuji důsledky svého jednání a jsem připraven(a) za ně 
nést odpovědnost“. Varianta C byla vyjádřením tzv. Podnikové etiky: „Vždy jednám tak, 
abych byl(a) loajální vůči organizaci bez ohledu na následky“. K tomuto principu se 
přiklonilo 5,03% manažerů. Poslední varianta D přesvědčila 3,91% manažerů a je 
charakteristickým rysem tzv. Konvenční etiky: „Jednám tak, abych uspokojil(a) vlastní 
zájmy a neporušil(a) předpisy a zákony“. 

V úvodu jsem vyslovila hypotézu, že 70% dotázaných manažerů se připojí 
k principu Etiky odpovědnosti. Tato hypotéza se potvrdila současně s nezávislostí 
odpovědí na pohlaví, věku a dosaženém vzdělání respondenta, eventuelně na zastávané 
pozici v managementu. 

Logické vyústění zmíněných etických principů vidím v odpovědích na otázku č. 12. 
Tyto odhalují mezi manažery utilitaristy – stoupence tzv. Utilitaristického principu. Mezi 
dotazovanými jsem takto krajně orientovaných statečných manažerů odhalila 24,02%, 
bohužel stejné procento se odpovědi na otázku vyhnulo a 51,96% dotazovaných manažerů 
by dalo přednost čisté řece před zaměstnanci. Podrobně tuto otázku rozebírám v kapitole 
4.1. Charakteristiky výběrového souboru – pod grafy č. 9 a č. 10. 

Odpovědi respondentů na tuto otázku, jak ukázal test, nebyly závislé na pohlaví ani 
na věkové kategorii ani na délce praxe ani na pozici, kterou manažer zastává. Nicméně 
jsem objevila jinou zajímavou souvislost a sice s ot. č. 7 – „Je u Vás kariéra na prvním 
místě?“. Je zde významná závislost mezi tím, jak manažer odpoví na ot. č. 12 a tím, zda 
řadí kariéru mezi své priority i když se zcela jiným výsledkem než bych očekávala. 55,81% 
utilitaristů odpoví na ot. č. 7: „ne mám jiný žebříček hodnot“ a jen 11,63% utilitaristů 
odpoví na tutéž otázku: „ano a vždy bude“. Podrobně zachycuje tento rozbor Tabulka č. 13 
– Vztah odpovědí na otázky č. 7 a č. 12. 

Když jsem ve své hypotéze tvrdila, že v otázce delegování pravomocí je manažer 
ovlivněn prostředím, nespletla jsem se. Výsledek testu potvrdil závislost schopnosti 
manažerů delegovat pravomoci na pozici respektive úrovni managementu, kde manažer 
pozici zastává. Zda respondent řadí kariéru mezi své priority nebo nikoliv nemá v tomto 
okamžiku na postoj k delegování pravomocí žádný vliv. 

Též jsem vyjádřila přesvědčení, že podobným způsobem prostředí ovlivňuje také 
schopnost manažera se samostatně rozhodovat o metodách a rozsahu své práce. Tuto 
domněnku jednoznačně potvrdil test, jehož výsledkem bylo, že schopnost manažera 
samostatně rozhodovat o metodách a rozsahu své práce je přímo závislá na tom, zda 
zastává pozici na nižší, střední nebo top úrovni managementu. Přičemž jsem musela 
přijmout alternativní hypotézu, která určila, že méně než 40% manažerů se o metodách a 
rozsahu své práce rozhoduje samostatně. Nepotvrdila se v této otázce závislost na 
dosaženém vzdělání respondenta, na délce jeho praxe či skutečnost zda se jedná o ženu 
nebo o muže. 

Že se manažeři vyjádří ve smyslu sdílení informací se svými podřízenými pozitivně, 
jsem neměla pochybnosti. Musela jsem však přijmout alternativní hypotézu, protože test 
ukázal, že toto stanovisko zastává více jak 80% manažerů.  
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Vysvětlení pojmů 
 
Tabula rasa – „znamená původně oškrabanou a uhlazenou voskovou psací tabulku, jaké 
užívali staří Římané. Výraz se užívá jako metafora ve stejném významu jako české 
„nepopsaný list“: znamená médium, na něž se dá psát, na němž však (zatím) není nic 
napsáno.“[8]  
 
Loajalita  – upřednostňování cílů firmy před vlastními osobními záležitostmi 
 
Synergický efekt – „efekt společného působení, součinnosti; 
efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než 
prostý součet efektů ze samostatného působení jednotlivých prvků. Např. dva podnikatelé 
ve sdružení obvykle vydělají společně více, než by byl součet jejich výdělků, kdyby 
podnikal každý samostatně.“[4]  
 
Statistika – „slovo, které má původ v minulosti vzdálené několik století. Cítíme v něm 
latinský základ - status, tedy stav, a také stát - stav věcí veřejných. Nahlédneme-li do 
výkladového slovníku nebo do úvodních kapitol učebnic statistiky, dozvíme se, že 
"statistika se zabývá studiem zákonitostí hromadných jevů". Kromě toho se dočteme v 
učebnicích, že pod pojmem statistika je většinou míněna matematická statistika, což je 
obor matematiky, který se zabývá aplikacemi teorie pravděpodobnosti, a že matematická 
statistika hledá správné metody usuzování z neúplných údajů, zatížených ještě navíc 
náhodným kolísáním.“[7]  
 
Data – „jsou jistou formou zobrazení výseku z reálného světa, který nás obklopuje. 
Statistickými daty budeme rozumět číselné zobrazení takového výseku reálného světa, ve 
kterém se zobrazované objekty vyskytují hromadně, tzn., že různí jedinci patřící do stejné 
kategorie, kterou umíme jasně určit, se objevují vícekrát.“[7]  
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