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Anotace  

Diplomová práce se zabývá problematikou managementu, resp. jeho částí, kterou odborná 

literatura prezentuje pod pojmem vedení lidí. Práce charakterizuje vedení lidí jako 

efektivní styl řízení organizace, ne však jako celé řízení, ale jako jeho součást, jako jednu 

z nejdůležitějších funkcí manažera, která spočívá ve schopnosti přesvědčit jiné o správnosti 

vytyčených vizí a ve schopnosti motivovat je k  naplňování cílů organizace. 

Empirická část diplomové práce byla zaměřena na výzkum uplatňovaných stylů vedení lidí 

manažery. Výzkumná část diplomové práce byla zaměřena na styly vedení lidí manažery 

podnikatelských subjektů a společnosti MEGA. 

 

Klíčová slova:  

Vedení lidí, lídr, management, řízení lidských zdrojů, vize, týmová práce, zmocňování, 

delegování pravomocí, motivace, pracovní motivace, styl vedení lidí. 

Annotation 

This diploma work deals with the problems of management, Let´s say with its part which is 

called in speciál literature as leadership. The work characterizes leadership as an affective 

style of directing an organization not as a whole, but only as its part, as one of its most 

importantfunctions of a manager which consists in his ability to konvice other people of 

the correctness of tracen out visions and his ability to motivate them for completing 

objectives of the organization.  

The Empirical part of this diploma work was aimed at the exploration of the asserted styles 

of leadership by the managers. The research part of this work was concentrated on 

comparision the managerial styles in the commercial and Mega company ltd. 

 

Key words:  

eadership, leader, management, human resource management, vision, teamwork, 

empowerment, delegation of autority, motivation, work´s motivation, style of leadership. 
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1 Úvod 

Odborná literatura zabývající se teoriemi managementu a jejich praktickými 

uplatněními v řídících aktivitách a v přístupech vedení dobře řízených organizací 

konstatuje, že lidé jsou největším bohatstvím organizací. Z toho vyplývá, že kvalita řízení 

lidí má zásadní vliv na efektivitu, úspěšnost a konkurenceschopnost organizace. Současně 

ale naplnění řídících záměrů závisí také na zaměstnancích, jejich zájmu, nasazení, 

iniciativě a flexibilitě. Manažerská literatura  uvádí řadu pojmů, které charakterizují úlohu 

manažera a které mají vytvářet žádoucí aktivitu pracovníků jako například - ovlivňování, 

usměrňování, motivace, řízení. Soudobá koncepce personální práce v oblasti řízení 

lidských zdrojů stále více přenáší odpovědnost za řízení lidí z rukou personalistů do rukou 

manažerů. Řízení lidí se tak stává jednou z nejdůležitějších manažerských rolí
1)

. 

Problémem však je, že manažeři sice bývají odborníky v určitém, ať technickém či 

humanitním oboru, ale jen málokdy jsou teoreticky připraveni na řízení, resp. vedení lidí. 

Ke své roli manažera přistupují spíše intuitivně, preferují direktivní, mocenské přístupy. 

Tím se dopouštějí řady omylů a chyb, které nepřispívají k úspěšnosti jich samých, ani 

k úspěšnosti organizace. Kromě toho tento přístup vede k nedostatečnému využití 

potenciálu zaměstnanců a nedává prostor k potřebné pozitivní motivaci. Výsledkem je pak 

nespokojenost zaměstnanců s prací s následným poklesem jak jejich individuálního 

výkonu, tak i výkonu celé organizace.  

Cestou k  odstraňování  naznačených  nedostatků  managementu v přístupu k řízení 

lidí je osvojení si základních manažerských dovedností řídícími pracovníky. Vedle 

schopnosti plánovat, organizovat, iniciovat, motivovat, kontrolovat, hodnotit, vytvářet vize 

a implementovat vytyčené cíle se v posledních letech stává klíčovou funkcí manažera 

vedení lidí. 

Manažerská  teorie i  praxe diferencuje  mezi  pojmem  řízení  (managementem)           

a vedením (leadershipem)
2)

. Nositelem řízení je manažer, zatímco reprezentantem tvůrčího 

vedení je vůdce. Management se spíše vztahuje k organizování  již  stabilní, fungující 

organizaci a jejího udržení v podmínkách „ustáleného stavu“. Role vůdce primárně souvisí 

                                                 

1) THOMSON, R. Řízení lidí (managing people). Praha: ASPI, s.9. 2007. ISBN 978-80-7357-267-9. 

2)
 VEBER, J., aj. Management: Základy - prosperita - globalizace. Praha: Management Press, 2002, s.79.  

ISBN 80-7261-029-5. 
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se změnou. S ohledem na dnešní dynamickou dobu, kdy je třeba neustále reagovat na 

vnitřní i vnější podněty a kdy se řízení změny stává důležitou součástí fungování každé 

organizace, je  pro každého  manažera  nezbytné  seznamovat se s  novými přístupy 

k vedení a uplatňovat jejich principy v praxi. Jinými slovy, ztotožníme-li se s tvrzením, že 

změna je jedinou jistotou a že změna je zákonitým projevem reality, pak se od vedoucího 

pracovníka vyžaduje, aby byl nejen dobrým manažerem, ale aby také měl především 

schopnost motivovat, stanovovat vize a strhnout ostatní pracovníky k jejich naplňování, 

aby byl lídrem
3)

. 

1.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo provést šetření aplikací stylů vedení lidí u manažerů 

vybrané obchodní společnosti a analyzovat je vzhledem k charakteru řízené společnosti.        

To znamená, na principu manažerské mřížky zaznamenat četnost stylů řízení podle 

převládající orientace manažera, a to z hlediska zaměření na lidi, nebo naopak zaměření na 

úkol či produkci. Současně výzkum ověřoval subjektivní postoje a názory manažerů 

v uplatňování transakčního nebo transformačního stylu vedení lidí v jimi řízeném úseku 

obchodní společnosti.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                 

3) V překladu používáme poněkud slangový a počeštěný výraz „lídr“ (akcept. Ústavem pro jazyk 

český AV ČR), protože výraz „vedoucí“ nevystihuje podstatu této role a výraz „vůdce“ vyvolává 

v našem prostředí negativní asociace a hodí se spíše do politiky než do prostředí organizací. 
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2 Teoretická východiska  

Zájem o to, jak vést jiné lidi, existuje tak dlouho, jako existuje zkoumání lidského 

chování. Psychologové během posledních padesáti let vědecky analyzovali vedení lidí 

v organizacích a došli k názoru, že vedení lidí je složitý proces, který může být vysvětlen 

pomocí nejrůznějších teorií a modelů. Mnohé z existujících teorií a modelů si ovšem 

navzájem odporují, nebo se překrývají
4)

. 

Odborná literatura zabývající se problematikou vedení lidí uvádí na základě řady 

výzkumů, že způsob vedení lidí má mimořádný význam pro úspěšnost a efektivnost  

manažerské práce, respektive celé organizace. Má ale také řadu omezení : 

-  nepodařilo se nikdy zjistit, který styl je obecně nejúspěšnější (různí lidé dosahují 

pomocí  stejného stylu vynikajících i velmi podprůměrných výsledků),  

- nepodařilo se určit, jaké rysy charakterizují úspěšného lídra (úspěšní lídři mají 

různé rysy, různou míru inteligence, různé schopnosti a dovednosti), 

- většina lidí má trvalou tendenci k aplikaci určitého stylu, byť se snaží aplikovat 

styl zcela jiný (styl vedení je determinován vztahem lídra k úkolu a k potřebám 

lidí, jejichž prostřednictvím má být úkol splněn). 

 Počátek novodobé historie managementu preferoval ve vztahu k podřízeným přesné 

vymezení pracovních postupů, jejich plnění a následnou kontrolu dosažených výsledků. Od 

zaměstnanců tedy nebyla očekávána jiná aktivita než úsilí zaměřené na vykonávání předem 

nastavených kriterií, a tím splnění zadaného pracovního úkolu. Postupně, jak rostla 

kvalifikovanost a odbornost pracovníků, bylo shledáno, že je antiproduktivní nevyužívat 

veškerého intelektového potenciálu zaměstnanců a jejich spontánních aktivit ve prospěch        

a rozvoj organizace. Současný přístup managementu k řízení lidí tedy upřednostňuje různé 

aktivity, které podněcují  iniciativu zaměstnanců a jejich pracovních činností a které jdou 

nad rámec disciplinovaného plnění zadaných úkolů. Moderní teorie managementu tyto 

aktivity prezentuje jako styly vedení lidí. 

                                                 

4)
 DONNELLY, J. H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing,        

1997, s.458.  ISBN 80-7169-423-3 
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2.1 Vymezení základních pojmů 

 Z důvodů přehlednosti a primární orientace v problematice vedení lidí jsou v této části 

diplomové práce vymezeny základní pojmy a jejich charakteristiky
5)

. 

 Vedení lidí  – stěžejní úloha každého efektivního manažera, která spočívá jednak 

v ovlivňování lidí ve směru kvalitního a efektivního plnění stanovených úkolů, jednak 

v podněcování aktivity a iniciativy lidí, zvláště pak jejich tvůrčího a podnikatelského 

ducha.   

 Management – nejobecněji lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je 

třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace. 

 Řízení  lidských  zdrojů   (human  resource  management)    –   pojetí personální 

práce, které chápe lidský faktor nikoli pouze jako zdroj  vhodný  pro  efektivní  využití,  

ale jako faktor  rozhodující  o úspěšnosti organizace, do jehož  rozvoje je žádoucí                

a nezbytné investovat. 

 Tým, týmová práce (teamwork) - pojem, který je  uplatňován v moderních 

způsobech vedení lidí. Představuje skupinu lidí s komplementárními dovednostmi, jejichž 

charakteristickým rysem práce je zdůraznění vzájemné závislosti a současně společné 

odpovědnosti. 

 Lídr(leader)
7)

 – osobnost odpovědná za vedení skupiny a významně ovlivňující její 

úspěšnost. Má schopnost stanovit vize a vytyčit cíle organizace. Je nadána schopností 

improvizovat a motivovat, poskytuje příklad, vzor. 

 

 

                                                 

5)
 VEBER, J., aj. Management: Základy – prosperita – globalizace. Praha: Management Press, 2002, s.62. 

ISBN 80-7261-029-5 
7)

 Peter Drucker je zvláštní v tom jak vidí vedení lidí a roli lídra. „Především je třeba říci, že vůdcovství samo 

o sobě není dobré ani žádoucí. Vůdcovská práce má jen málo společného svůdčími kvalitami a ještě méně 

s charismatem. Vůdcovství je prostředkem. Zásadně důležitou otázkou je, jakému účelu má sloužit. Historie 

nezná charismatičtější vůdčí osobnosti, než Stalin, Hitler a  Mao – muži, kteří svedli  své národy na scestí a 

přivodili lidstvu zlo a utrpení… Efektivni vůdcovství není  závislé na kouzlu osobnosti… je to tvrdá 

každodenní práce…základem je důkladné promyšlení poslání organizace.“ 

In DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2004, s.226 

ISBN 80-7261-066-X. 
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 Zmocnění (empoverment) – poskytování pracovníkům  jisté míry volnosti při 

výkonu jejich práce. 

 Delegování pravomocí (delegation of autority) – přenesení vymezeného rozsahu 

pravomocí a současně odpovědností na podřízeného pracovníka. 

 Ovlivňování – uplatňování moci či vlivu na podřízené nebo skupinu podřízených. 

 Motiv – každá vnitřní pohnutka podněcující chování člověka. 

 Motivace – vnitřní stav člověka (daný přáními, tužbami, úsilím, představami atd.), 

který způsobuje určité chování, aktivitu člověka. Motivace vysvětluje psychologické 

důvody chování, jeho subjektivní význam a současně vysvětluje variabilitu chování, proč 

se různí lidé orientují na různé cíle. 

 Pracovní motivace – schopnost vedoucího vyvolat u podřízených smysl pro osobní 

prospěch v souladu se záměry organizace, a tak vytvořit pocit uspokojení. Jde o vytvoření 

takového vnitřního pocitu, kdy zaměstnanec chce určitou činnost dělat. 

 

2.2 Styly vedení lidí  

 Vymezili jsme vedení lidí jako součást efektivního stylu řízení,tedy schopnost 

vysvětlovat, přesvědčovat a motivovat  zaměstnance tak, aby s porozuměním a zájmem 

cílevědomě dosahovali potřeb organizace, resp.vlastních  cílů. V následující části 

diplomové práce budeme identifikovat čtyři styly vedení lidí, čtyři přístupy leadershipu. 

 Byla realizována řada pokusů prozkoumat a pochopit  problematiku vedení lidí. Mezi 

hlavní přístupy k této problematice patří teorie vycházející z předpokladu, že různé styly 

vedení lidí se opírají o různé přístupy a vlastnosti řídících pracovníků. Na tomto základě 

jsou určeny čtyři přístupy ke studiu leadershipu
8)

: 

 

                                                 

8)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management.  Praha: Grada Publishing, 1997,    

s. 487. ISBN 80-7169-423-3. 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

6 
 

- přístup založený na typologii vedoucího (Teorie z pohledu charakteristiky 

povahových rysů lídra se snaží rozpoznat různé typy, které jsou příznačné, nebo lépe 

řečeno, které předpokládají úspěšné vedení.) 

-  přístup založený na osobních a odborných kvalitách a způsobu chování 

vedoucího (Teorie vycházející z osobních kvalit a způsobu chování lídra má základ 

jednak v otázce kontinua vedení, a jednak ve  stanovení dvou dimenzí v orientaci 

chování lídra – v jeho zaměření na dva rozdílné aspekty vedení lidí.) 

        - přístup založený na situačních faktorech (Situační teorie se zaměřuje na klíčové                                                             

situační faktory ovlivňující efektivitu vedení.) 

-  přístup založený na teorii transformace (Novější  výklad  vedení  lidí, který je 

založen na charismatickém, inspiračním vedení, intelektuální stimulaci a atmosféře, 

které si jednotliví lidé skutečně váží.) 

2.2.1 Teorie založená na osobních  kvalitách a způsobu chování  

 Teorie vycházející z osobních kvalit a způsobu chování manažerů je dalším 

z pohledů na problematiku vedení lidí. Po tom, co se ukázalo, že teorie založené na 

vrozených předpokladech se jeví jako méně opodstatněné, rozvíjela se řada teorií,studií      

a názorů  přístupu  k  dané   problematice, které   se  snažily   rozpoznat   či  

charakterizovat typické znaky odborného vedení a chování úspěšných manažerů. Vznikaly 

teorie, které se zaměřily na to, co vedoucí pracovník při výkonu své manažerské práce 

potřebuje.  

Teorie kontinuálních proměn (Tannenbaum, Schmidt)  

 Tannenbaum a Schmidt navrhli tzv. kontinuum chování při vedení lidí, které 

poskytuje možnost porozumět chování v souvislosti s rozhodováním. V rámci této teorie 

existuje velké množství stylů vedení (viz obrázek č.1). 
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        Obrázek č.1: Kontinuum chování při vedení lidí  

 
        Zdroj:  DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.

 
 

 Podle této teorie budou efektivními vedoucími ti, kteří mají schopnost efektivně 

delegovat pravomoci, protože pečlivě zvažují své vlastní schopnosti, schopnosti 

podřízených a cíle, kterých má být dosaženo. 

 

 Čtyři systémy Reinsise Likerta (Michiganská teorie) 

 Likertův systém byl vyvíjen na Michiganské univerzitě a do značné míry dělí 

vedoucí pracovníky na ty, kteří jsou orientováni na práci, a ty, kteří jsou orientováni na 

pracovníky 
9)

.  

 Vedoucí  orientovaný na práci detailně vymezuje práci podřízených a podrobuje ji 

přísné a neustálé kontrole. Vedoucí orientovaný na pracovníky specifikuje cíle, sděluje je 

zaměstnancům a poskytuje jim při výkonu práce velkou míru volnosti. 

 Likertův systém stylu vedení lidí tak můžeme podle intenzity zaměření na úkoly          

a zaměstnance rozdělit do čtyř skupin
10)

: 

                                                 

9)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997, s. 

470. ISBN 80-7169-423-3. 

10)
 SVOBODA, J. Leadership (manažerské styly vedení lidí). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 

2006, s.9. 
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 Styl exploativně  - autoritativní  představuje přísnou disciplínu a okamžité plnění 

příkazů vedoucího, který motivuje především výhrůžkami a tresty. Komunikace probíhá 

výhradně shora dolů, iniciativa zaměstnanců není akceptována. 

 Přestože je styl benevolentně – autoritativní stále založen na autoritativní složce 

vedení, vedoucí je již ochoten o problémech diskutovat, alespoň s některými podřízenými. 

Kromě trestů je při motivaci částečně využíváno odměn. 

 Konzultativní styl je stylem takového vedoucího, který s podřízenými diskutuje jak 

o svých názorech, tak připouští náměty svých podřízených. Přistupuje k částečnému 

delegování pravomocí a využívá širší škálu motivace.  

 Participativně – skupinový styl je založen na zmocňování zaměstnanců a rozsáhlém 

delegování pravomocí. Vedoucí jedná se svými podřízenými na partnerské úrovni, 

respektuje jejich názory. Všestranně využívá nástrojů pozitivní motivace. 

 Likertova teorie naznačuje 
11)

, že nejúspěšnější styl vedení je ten, který se orientuje na 

zaměstnance, jejich motivaci a potřeby. Likert se domnívá, že se již nemusí hledat nic 

jiného. Otázkou však je, zda tento systém funguje za každých okolností a situací. Některá 

hlediska problematiky vedení lidí tomu odporují. Minimálně diskutabilní bude oblast 

krizového managementu.  

  

 Manažerská mřížka (teorie grid) 

 

 Další teorií založenou na osobních kvalitách a způsobu chování je teorie manažerské 

mřížky neboli teorie grid. Manažerská mřížka slouží manažerům k rozpoznávání jejich 

stylu vedení a napomáhá jim k poznání co dělat, aby se přiblížili k ideálnímu stavu řízení. 

 Různý styl vedení, vzhledem k orientaci vedoucího pracovníka na plnění úkolů 

nebo naopak na zdůrazňování  lidského  faktoru,  se v manažerské  mřížce projeví v 81 

variantách. Situace je znázorněna na obrázku č.2. Praxe však využívá pouze pěti hlavních 

stylů
12)

. 

 

 

                                                 

11)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997,   

s. 474. ISBN 80-7169-423-3. 

12)
 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006, s. 239. ISBN 80-7357-176-5.  
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         Obrázek č.2: Manažerská mřížka 

 
 Zdroj:  Blace, Moutonová   

 Čím více se manažer zaměřuje na problematiku lidí, jak je motivovat , jak řešit 

týmovou práci, tím více se pohybuje jeho hodnocení stylu vedení vertikálním směrem. 

Jestliže manažer více upřednostňuje plnění úkolů, např. kvalitu a kvantitu práce, tím 

výrazněji se jeho hodnocení stylu vedení posouvá horizontálním směrem. Samozřejmě, že 

ideálním lídrem je v tomto případě ten manažer, který je výslednicí obou orientací a blíží 

se po úhlopříčce k poli manažerské mřížky, která má hodnotu 9.9. 

 Základních pět stylů vedení lidí (podle teorie manažerské mřížky) je v odborné 

literatuře charakterizováno různými pojmy. Obsahově se ale liší jen minimálně. J.H. 

Donnelyho je uvádí jako
13)

: 

                                                 

13)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997,   

s. 473. ISBN 80-7169-423-3. 
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- (1.1) nezájem: minimální zaměření na lidi, minimální zaměření na výsledky. 

Vedoucí vyvíjí minimální úsilí směřující k provedení úkolu. Jedná  se o manažery, 

které obtěžuje vlastní výkon práce vedoucího spojený s věčným hledáním řešení 

problémových situací a neustálá, velmi  potřebná komunikace s podřízenými. 

Jejich typické chování je hledání úniku, nebo naopak izolace ve vlastní kanceláři.   

- (9.1) úkol: maximální zaměření na výsledky, minimální zaměření na lidi. Vedoucí 

se koncentruje na splnění úkolu, ale málo se stará o rozvoj, potřeby a morálku 

podřízených. Je to manažer, který je maximálně orientován  na  efektivitu  práce, 

zaměřuje se na systém kontrol a často automaticky předpokládá motivovanost 

zaměstnanců.  

- (1.9) venkovský klub: minimální zaměření na výsledky, maximální zaměření na 

lidi. Vedoucí se soustřeďuje na podporu zaměstnanců a vstřícnost k nim. Plnění 

úkolu však není na prvním místě tohoto lehkomyslného stylu. Je zřejmé, že 

maximální spokojenost zaměstnanců sama   o   sobě   není  cestou  k  dosažení  

cílů  organizace,  neboť   naplňování cílů je závislé i na dalších faktorech, které 

s efektivitou práce bezpodmínečně souvisí. 

- (5.5) střední cesta: průměrné zaměření na výsledky, průměrné zaměření na lidi. 

Přiměřené plnění úkolů a uspokojující morálka jsou cílem tohoto stylu. Třebaže se 

může někdy zdát, že „průměrná“ orientace bez extrémů a výkyvů je optimální, 

v tomto případě se jedná o „šeď průměrnosti“. Tento typ manažerů si nestaví vyšší 

cíle, které by s sebou nesly potřebu  jejich nadměrného úsilí. Stejně tak nevyvíjejí 

cílenou aktivitu k poznání problémů zaměstnanců (ať pracovních, nebo 

soukromých), a tedy ani k hledání náročnějších řešení či snahy o podporu. 

- (9.9) tým: maximální zaměření na výsledky, maximální zaměření na lidi.   

Vedoucí podporuje  provedení  práce a morálku koordinováním a propojováním 

pracovních aktivit a za pomoci pozitivních motivačních nástrojů.                

Manažeři tohoto typu jsou skutečnými lídry, kterým se daří skloubit jak zájem         

o vztahy mezi zaměstnanci, tak zájem o účelný systém organizace mobilizující 

pracovníky natolik, že cíle organizace se stávají i jejich cíli osobními.  
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Styl vedení typu 9.9 je ideálním stylem efektivního vedení lidí. Tento styl ve své 

100% hodnotě je pravděpodobně naplňován jen výjimečnými manažery. Snahou všech 

manažerů by mělo být se mu více či méně blížit.    

2.2.2 Transformační teorie vedení  

 Teorie transformačního stylu vedení lidí sebou přináší novější výklad dané 

problematiky, jejíž podstatou  je styl označovaný jako charismatické vedení nebo také 

inspirativní vedení.  

 Odborná literatura uvádí, že transformační vedoucí používají a rozvíjejí čtyři 

dovednosti: 

 - schopnost vytvářet, formulovat a srozumitelně prezentovat vize 

 - schopnost přesvědčit o výhodách, které plynou z uskutečnění vizí 

 - schopnost    vybudování     pověsti    morálně    bezúhonného,    slušného  

   spravedlivého, důsledného, rozhodného a pracovitého člověka  

 - schopnost realistického pohledu a současně pozitivního ohledu na sebe   

   a své zájmy. 

 Transformační manažer je osobou, která projevuje nebo vytváří charismatické 

vedení, inspirační vedení, intelektuální stimulaci a atmosféru, které si každý jednotlivý 

zaměstnanec či podřízený váží
14)

. 

 Z hlediska charakteristiky transformačního vedoucího se nabízí možná paralela 

s interpretací stylů vedení založených na osobnostních  rysech  vedoucího. Aspekt určitého  

charisma, přitažlivosti, schopnosti přesvědčovat a ovlivňovat má jistou analogii se 

zkoumáním rysů osobnosti jako je inteligence, sebedůvěra, integrita nebo struktura emoční 

inteligence.  

 Vedoucí, kteří jsou charakterizováni jako transformační vedoucí, vytváří takové 

klima v organizaci, které stimuluje zaměstnance k poznání jejich místa v organizaci,  

významu jejich přínosu pro ni, a tím i přesvědčení , že co je dobré pro organizaci, je dobré 

i pro ně.  

                                                 

14)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997,   

s. 486. ISBN 80-7169-423-3.   
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 J.H.Donnelly
15)

 ve své souborné učebnici managementu uvádí, že ti manažeři, kteří 

jsou za účelem splnění cílů schopni stimulovat, měnit hodnoty, názory a potřeby 

zaměstnanců a kteří to dělají v rychle se měnících situacích, v době změn, jsou 

transformační vedoucí. Jiné teorie vedení , jako např. teorie založené na osobních kvalitách 

a způsobu chování nebo situační teorie, se zaměřují na transakční vedení založené na 

vzájemném vztahu výměny mezi vedoucími a podřízenými (např. výměna práce za 

odměnu).  

 Závažným aspektem v pohledu na celou problematiku vedení lidí se tak stává přístup 

managementu k motivaci pracovníků. V posledních letech narůstá důležitost motivace 

zaměstnanců jako jedné z primárních dovedností manažera, která by měla efektivně 

využívat hmotných, ale i nehmotných stimulů a pobídek. 

2.2.3 Transakční teorie vedení 

 Vzájemná výměna – pracovník poskytuje svůj talent, úsilí, výkony a vedoucí ho za to 

odměňuje. Toto vedení využívá dvou prostředků: podmíněné odměny a řízení vyjímkou. 

 Podmíněná odměna spočívá v souhlasném názoru vedoucího a následovatele na to, 

co má následovatel udělat, aby byl odměněn nebo aby se vyhnul postihu. 

 Cyklus: cíl – výkon – odměna vede k rozvoji podřízených, kteří přijímají rostoucí 

odpovědnost za své vlastní akce. Nečekat na periodické hodnocení, ale stanovovat 

drobnější úkoly a hned po jejich splnění následuje pochvala.  

 Řízení vyjímkou  spočívá v tom, že vedoucí nezasahuje do průběhu plnění úkolů. 

Teprve když není dosahováno očekávaných výkonů nebo nastane problém, vedoucí 

zasahuje. Deleguje se odpovědnost na podřízené. Před postihem je třeba provést diagnózu 

důvodů nesplnění úkolů. Může jít o nepochopení, pak je třeba vysvětlit úkol znovu, postih 

je vhodný jen v případě nedostatečného úsilí. Nelze snižovat osobnost pracovníka, postih 

se týká pouze jeho aktivity.  

 

                                                 

15)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997,   

s. 486. ISBN 80-7169-423-3.  
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3 Charakteristika vybrané obchodní společnosti 

MEGA a.s. je společnost poskytující kvalitní technologie a komplexní služby               

v oblastech čištění vod, povrchových úprav materiálů a ekologie. Veškerá činnost je 

směrována k uspokojení přání zákazníků a je realizována s maximálním ohledem na 

životní prostředí. 

3.1 Historie 

 Akciová společnost MEGA byla založena 31. března 1992 dle tehdy platného 

Československého právního řádu. Její profil a tradice se vyvíjejí již od roku 1975, kdy byl 

generálním ředitelem Československého uranového průmyslu (ČSUP) zřízen nový úsek – 

samostatná organizační jednotka Ústředních laboratoří ČSUP. Tato samostatná jednotka 

centrálně prováděla laboratorní analýzy a technický výzkum pro celý uranový průmysl. 

V následujících letech začaly laboratoře provádět stále větší počet analýz, které se 

soustředily především na analýzy vod, vzduchu, zemin a odpadů. V roce 1991 se 

laboratoře staly samostatným státním podnikem a o rok později se formou kupónové 

privatizace transformovaly na MEGA a.s. V rámci transformace byl rozsah nabízených 

služeb rozšířen o nové činnosti. Společnost začala využívat zkušeností pro vlastní produkci 

a začala vyrábět kompletní technologické celky odpovídající potřebám a přáním 

zákazníků. 

3.2 Současnost 

 V současnosti je MEGA a.s. flexibilní, stále se rozvíjející společností, jejíž činnost je 

směrována do těchto základních oblastí: 

 - čištění a úprava vod a průmyslových roztoků, membránové technologie,výroba 

iontovýměnných membrán, 

 - kompletní dodávky a servis produktů PPG, 

 - komplexní služby v oblasti ekologie, 
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 Vlastní řešení je zajišťováno komplexní formou, tj. od počátečních vstupních analýz, 

jejich vyhodnocení a variantního řešení, přes projekční zpracování až po finální dodávky 

technologií či ostatních produktů. 

3.3 Předmět podnikání 

- vědecká a výzkumná činnost týkající se memránových procesů , životního 

prostředí, úpravnictví a hydrometalurgie, podzemního vyluhování, ložiskové 

geologie, čištění důlních a technologických vod a roztoků a speciálních 

technologií, vývoje a služeb v analytických metodách organické a anorganické 

chemie včetně zkoušení, 

- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- zavádění systému řízení ochrany životního prostředí, 

- výroba výrobků prostřednictvím ionexových a plastikářských technologií, 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- stavba strojů s mechanickým pohonem, 

- projektování elektrických zařízení, 

- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

- podnikání v oblasti nakládání s odpady, 

- geologické práce 

- posuzování vlivu na životní prostředí 

- výroba čistících prostředků a chemikálií v rozsahu živnosti volné, 

- zpracování gumárenských směsí, 

- vodoinstalaterství, 

       -    hornická činnost v souladu s ustanovením§ 2 písm. a),b),c),d),e),g) zákona ČNR   

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

pozdějších zákonů, v rozsahu projekčních prací souvisejících se sanací horninového 

prostředí. 
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Výše uvedené předměty podnikání jsou pouze zkráceným výběrem hlavních činností 

společnosti 

 

3.4 Údaje o základním kapitálu 

 Základní kapitál akciové společnosti MEGA činí 62 328 000 Kč., a je tvořen 62.328 

akciemi  na majitele. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované.  

 Ekonomická krize se projevila i ve společnosti MEGA a.s.. Kromě propouštění 

zažívají zaměstnanci v mnoha případech také omezování výroby v podobě kratšího 

pracovního týdne. V počátku byl výzkum zaměřen na zaměstnance společnosti, ale zde 

nebylo možné pokračovat z důvodu obav zaměstnanců co vlastně výzkum sleduje a tím         

i neochota odpovídat na položené otázky jaké styly vedení jsou ve společnosti MEGA 

uplatňovány. V grafu č.1, jsou znázorněny reakce pracovníků při jejich oslovení 

k prováděnému výzkumu. Osloveno bylo celkově 60 pracovníků z celé společnosti.  

 Z tohoto důvodu byl výzkum zaměřen na rozdílnost vedení lidí u manažerů 

podnikatelských subjektů a manažerů společnosti MEGA.   

          Graf č.1: Reakce pracovníků při oslovení  

 
          Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza faktorů ovlivňujících výkon pracovníků vybrané 

obchodní společnosti 

Jestliže bylo v teoretické části konstatováno, že vedení lidí je schopnost formovat 

lidské zdroje a využít je takovým způsobem, který zabezpečí naplnění cílů organizace, pak 

jednou z klíčových otázek výzkumů na poli lidských zdrojů, je to, do jaké míry přístup       

k vedení lidí přispívá k úspěšnosti či neúspěšnosti organizace. 

I když neexistují žádné konečné a absolutní výsledky, je tu neustále narůstající 

množství signálů, že existuje pozitivní vztah mezi „dobrými přístupy“ a výsledky 

organizace
16)

. 

Které jsou ty „dobré přístupy“, jež umožňují úspěšné, a tedy efektivní vedení lidí? Na 

to neexistuje jednoznačná, vyčerpávající odpověď. Neexistuje totiž žádný obecně 

nejefektivnější styl vedení lidí, který by vyhovoval všem skupinám a všem situacím. Přesto 

se v poslední době věnuje značná pozornost pokusům identifikovat „systémy“ vedení lidí, 

resp. styly, které dokáží formovat lidský potenciál tak, aby byl maximálně motivován 

k vysoké pracovní aktivitě a angažovanosti při plnění záměrů organizace, tedy                     

i k celkovému pozitivnímu vztahu k organizaci. V tomto směru je tím „novějším 

systémem“  v problematice vedení lidí styl, který je spojen s transformační teorií 

leadershipu. Podstatou této teorie, která je blíže rozvedena v teoretické části práce, je lídr 

vytvářející charismatické, inspirační vedení s ohledem na intelektuální stimulaci, pozitivní 

pracovní atmosféru a uspokojování širokých potřeb zaměstnanců. 

 Z toho důvodu se empirická část diplomové práce zabývá výzkumem orientace 

manažerů různých organizací na jimi uplatňované styly vedení lidí. Snaží se ověřit, jestli 

jsou těmito manažery více uplatňovány „klasické přístupy“ řídících aktivit preferující 

stanovování přesných postupů a plnění úkolů, nebo jestli se v managementu prosazují          

i „nové přístupy“ založené na společném sdílení vizí a  podněcování inspirací k jejich 

dosažení. V této souvislosti se také výzkumná část snaží dát určitou odpověď na to, zda 

v současné znalostní a globalizující se společnosti prochází změnami nejen řízení 

organizací, ale i samotní manažeři, u kterých by neměl stát stranou jejich pozornosti vlastní 

                                                 

16)
 THOMSON, R. Řízení lidí (managing people). Praha: ASPI, s.31. 2007. ISBN 978-80-7357-267-9. 
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osobní rozvoj – od odbornosti, respektive manažerských dovedností počínaje, po etické 

chování konče. 

4.1 Cíl výzkumu 

 Hlavním cílem výzkumu bylo provést šetření aplikací stylů vedení lidí  u manažerů 

různých organizací a analyzovat je vzhledem k charakteru řízené organizace.  

 To znamená, na principu manažerské mřížky zaznamenat četnost stylů řízení podle 

převládající orientace manažera, a to z hlediska zaměření na lidi, nebo naopak zaměření na 

úkol či produkci. Současně výzkum ověřoval subjektivní postoje a názory manažerů             

v uplatňování transakčního nebo transformačního stylu vedení lidí v jimi řízených 

organizacích.   

4.2 Stanovení hypotéz 

 I když výzkum je převážně mapující a popisný, jsou vytyčeny pracovní hypotézy. 

 Hypotézy, které jsou dále formulovány, vyslovují předpoklad o současném stavu, 

určitých aspektech a míře výskytu uplatňovaných přístupů k vedení lidí v různých typech 

organizací. 

 Tato diplomová práce je dokáže ověřit pouze v rámci, který je omezen rozsahem 

výzkumu a který byl pro její účel proveden. 

Hypotéza 1 

 Manažeři podnikateských subjektů uplatňují při řízení lidí více transformační styl 

vedení než manažeři společnosti MEGA, kteří při řízení lidí uplatňují spíše transakční styl 

vedení. 

Hypotéza 2 

 Manažeři podnikateských subjektů se při vedení lidí více orientují na úkoly než 

manažeři společnosti MEGA, kteří se více zaměřují na lidi.  
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4.3 Popis výzkumného vzorku 

 Cílovou skupinou výzkumu byli manažeři podnikateských subjektů a manažeři 

společnosti MEGA.  

 Osloveno bylo 50 manažerů uvažovaných typů organizací z  regionů Libereckého, 

Ústeckého a  Středočeského kraje. Zdrojem možností byly především pracovní kontakty. 

Dotazníky a mřížka vedení byly rozesílány elektronicky (e-mailem, faxem), v některých 

případech byly předány osobně. Vyplněné dotazníky zaslalo zpět 43 oslovených manažerů, 

což znamená návratnost 84 % dotazníků a manažerských mřížek. Vzhledem k tomu, že 

nastala disproporce v počtu navrácených dotazníků a mřížek vedení, protože ve  skupině 

společnosti MEGA byl větší počet o jeden, byl z tohoto vzorku náhodným způsobem jeden 

dotazník a k tomu příslušná mřížka vedení vyřazena. Tím bylo splněno i námi dané 

kriterium o procentuálním zastoupení jednotlivých druhů organizací. 

4.3.1 Manažerská mřížka (teorie grid) 

 Manažerská mřížka, někdy také označována jako mřížka vedení, je postojová metoda 

měřící osobní hodnoty, názory a pocity
17)

. Propojuje efektivitu úkolů a spokojenost lidí 

s programem a cíli organizace. Používá se jako rámec, který má manažerům pomoci 

rozpoznat, jaký je jejich styl vedení a co udělat, aby se přiblížili k ideálnímu stavu řízení. 

 Přestože je o problematice manažerské mřížky podrobně pojednáváno v teoretické 

části práce, je třeba pro následující výklad naměřených hodnot připomenout a blíže rozkrýt 

její princip a strukturu.  

 Úkolem manažerů bylo do matice o rozměrech 9 x 9 polí vyznačit styl vedení lidí, 

který je podle jejich názoru charakterizuje. Čím více se pokládali za manažera zaměřeného 

na problematiku lidí (na jejich motivaci, na udržování sebedůvěry, vytváření dobrých 

pracovních podmínek a mezilidských vztahů, na potřebu ztotožnění se zaměstnanců s cíli 

atd.), tím více se vyznačovali do polí v „horních pásmech“ mřížky. Tato pole mají 

                                                 

17)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997, s. 

473. ISBN 80-7169-423-3. 
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hodnotu, která je vyjádřena druhým číslem v souřadnici, a to minimálně hodnotou 5. Čím 

více manažeři upřednostňovali zejména plnění úkolů, kvalitu a kvantitu práce, tím 

výrazněji se umisťovali do polí blížící se „pravému“ okraji mřížky. Jsou to pole daná 

prvním číslem souřadnice začínajícím opět minimálně na hodnotě 5. Podle teorie 

manažerské mřížky je za nejefektivnějšího manažera pokládán ten, který představuje 

hodnotu 9.9.  

 Naměřené hodnoty u manažerů jsou znázorněny  v grafech  č.1 a 2.  Na  základě   

zaznamenaných   hodnot   můžeme nahlížet  na obě dimenze v chování, rep. přístupů 

manažerů společnosti MEGA. 

           Graf č.2: Manažeři společnosti MEGA –mřížka vedení  

 
           Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

           Graf č.3: Manažeři podnikatelských subjektů – mřížka vedení 

 
           Zdroj: vlastní zpracování 
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 Manažeři podnikatelských subjektů (graf č.2) se umisťují v „pravých“ polích mřížky 

vedení, což ukazuje na jejich preferenci výrobního či obchodního aspektu řízení 

organizace, tedy vytyčení úkolu a jeho splnění.  Jistě zde hraje roli postoj k řadě záležitostí, 

jako je efektivnost práce, výrobních postupů a procesů. Průměrná hodnota, kterou 

přiřazovali souřadnici označující orientaci na úkoly byla 8. Přitom všech 21 respondentů 

(100%) mělo hodnotu větší než 5. 

 Jednak pro přehlednost a jednak proto, že někteří manažeři při šetření vyznačili stejné 

pole mřížky vedení, a tudíž se v grafu některé zjištěné hodnoty tzv. „překrývají“, uvádíme 

tabulku všech hodnot označených polí s příslušným počtem respondentů   

        Tabulka č.1: Hodnota polí mřížky u podnikatelských subjektů 

 
        Zdroj: vlastní zpracování            

 Protože se to týká i pracovníků společnosti MEGA, jsou tyto hodnoty stejným 

způsobem vyznačeny v následující tabulce (tab. č.2). 

         Tabulka č.2: Hodnota polí mřížky u společnosti MEGA 

          
  Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Manažeři společnosti MEGA  (graf č.1) se více profilovali do „horní“ poloviny 

manažerské mřížky. To pravděpodobně svědčí o snaze přizpůsobit se potřebám 

zaměstnanců, a tedy i o větší orientaci na zaměstnance. Průměrná hodnota, přiřazená 

souřadnici vypovídající o orientaci na lidi byla 7, přitom 17 respondentů (81%) udávalo 

větší hodnotu než 5. Tyto uvedené hodnoty jsou odrazem určité reality v úvahách 

manažerů společnosti MEGA, kteří se domnívají, že nejsou tolik „zatíženi“ tlakem na 

splnění úkolu, resp. produkci,  která přináší organizaci ekonomický efekt a prosperitu.  

 V tomto směru je však třeba zdůraznit, že v současné době i společnost MEGA musí 

zohledňovat potřeby trhu.  
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 Dalším významným hlediskem šetření stylu vedení lidí metodou manažerské mřížky 

je faktor míry protnutí obou proměnných hodnot. Tedy  hodnot specifikujících míru zájmu 

či péče o lidi a hodnot zohledňujících starost o produkci nebo plnění úkolů. 

 Budeme-li uvažovat, že v pravém horním kvadrantu mřížky jsou manažeři, kteří se ve 

svých přístupech k vedení lidí snaží zohlednit oba faktory, protože každému z nich dávají 

minimálně hodnotu 5, ale spíše větší, pak  se jedná o manažery blížící se více či méně  

k stylu efektivního vedení lidí. 

 V tomto směru, jak je patrné z uvedených grafů č. 1 a 2, se manažeři bez ohledu na 

charakter organizace považují za manažery směřující k typu 9.9 , tedy k ideálnímu stylu 

řízení. Do této skupiny manažerů se z celého vzorku 42 respondentů zařadilo 34, to je 

celých 81 %. 

 Protože se jedná o výzkum pomocí metody měřící osobní postoje, názory a pocity, je 

třeba počítat s určitým subjektivním činitelem. 

 R. Blake a J. Moutonová, kteří přišli s teorií manažerské mřížky, vyslovili tezi             

o možnosti posouvat vedoucí pracovníky pomocí rozvojových programů blíže k stylu 

označovaném 9.9. Jejich výzkum ukázal, že před absolvováním těchto rozvojových 

programů se 65 % manažerů považuje za manažery typu 9.9. Po absolvování seminářů 

zabývajících se tím, co tvoří manažera typu 9.9 (participace, otevřenost, důvěra, vytváření 

konsenzu a vzájemný respekt), pouze 16 % z nich věřilo, že splňují požadovaná kriteria
18)

. 

4.3.2 Transformační styl vedení lidí 

 V teoretické části diplomové práce jsme definovali transformační styl vedení lidí 

s akcentem určitého povahového rysu - autority lídra, která plyne z jeho schopnosti 

ovlivňovat, oslovovat a podněcovat ostatní k aktivizaci pracovních činností. Je to otázka 

existence „zvláštní důvěry“ zaměstnanců. Tato důvěra odráží pozitivní klima v organizaci, 

které je výsledkem vykonávání „správných věcí“ při řízení lidí. Jedná se o soubor činností 

                                                 

18)
 DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997,  

s. 473. ISBN 80-7169-423-3.  
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orientovaných na formulování vizí, na vytváření potřeb změn a ztotožnění se zaměstnanců 

s nimi, na stimulaci a motivaci pracovníků k realizaci cílů a v neposlední řadě na inspiraci 

lidí vlastním lídrem a jeho stylem vedení.  

 Tyto činnosti mají atributy transformačního přístupu k vedení lidí. Na šetření míry 

výskytu jejich uplatňování manažery z našeho výzkumného vzorku byla použita metoda 

dotazníku (příloha č.2). 

 Dotazník 
19)

 obsahoval deset dvojic tvrzení. Každá tato dvojice byla rozdělena na 

tvrzení A a tvrzení B. Respondenti měli za úkol mezi každou z dvojic tvrzení rozdělit         

5 bodů. Čím více se domnívali, že je tvrzení charakterizuje, nebo se s ním ztotožňují, tím 

více mu mohli body přidělovat. Jedná se o systém rozdělování bodů v těchto variantách:      

5 pro A, 0 pro B; 4 pro A, 1 pro B; 3 pro A, 2 pro B; 2 pro A, 3 pro B;1 pro A, 4 pro B;       

0 pro A, 5 pro B. V žádném případě ale nemohli rozdělit body rovným dílem, tedy 2,5 

bodu pro tvrzení A a 2,5 bodu i pro tvrzení B. 

 Přidělené počty bodů jednotlivým tvrzením byly poté zaneseny do vyhodnocovací 

tabulky (příloha 3). Tato tabulka představuje dvě skupiny, z nichž každé náleží vždy po 

jednom z dvojice tvrzení. Tvrzení jsou rozdělena podle jejich obsahových struktur na 

tvrzení vypovídající o uplatňování buď transformačního, nebo naopak transakčního stylu 

vedení lidí. 

 U každého respondenta se přidělené body pro jednotlivá tvrzení v daném sloupci 

sečetly. Vyšší součet bodů ve skupině tvrzení, resp. sloupci, ukazuje, nakolik se manažer 

vidí nebo profiluje jako transformační, nebo naopak transakční typ manažera. 

 Protože o zhodnocení stylu vedení rozhoduje v tomto směru prostá a ne určitá 

kvalifikovaná většina přidělených bodů, může být hranice příklonu k jednomu či druhému 

stylu velmi malá, tedy rozdíl pouhých dvou bodů. Z tohoto důvodu je uvažováno o jakémsi 

„skóre“ sečtených bodů. Čím větší je rozdíl tohoto skóre, tím větší je míra uplatňování 

toho stylu vedení lidí, který má v součtu větší počet získaných bodů. Podobný náhled na 

                                                 

19)
 Dotazník byl publikován v odborné literatuře. Je využíván k cvičení, které má za cíl jednak zhodnotit 

orientaci stylu vedení lidí a jednak formou sebehodnocení se zamyslet nad otázkami transformačního vedení.  

In DONNELLY, J.H.; GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.. Management. Praha: Grada Publishing, 1997, 

s.500. ISBN 80-7169-423-3.  
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vyhodnocení jednotlivých respondentů v každém z typů organizací je uveden 

v následujících tabulkách č.3 a č.4. 

 V každé tabulce je uveden počet manažerů pro určité naměřené skóre počtu bodů. 

Vyšší počet bodů  a tomu odpovídající styl je pro přehlednost zvýrazněn. Pod každým 

uvedeným skóre je vyjádřen i jeho rozdíl. 

        Tabulka č.3: Manažeři podnikatelských subjektů – přehled získaných bodů 

 
        Zdroj:  vlastní zpracování 

           Tabulka č.3: Manažeři společnosti MEGA – přehled získaných bodů 

 
          Zdroj:  vlastní zpracování 

  

 Podle získaných hodnot z dotazníku a jejich zanesení do vyhodnocovací tabulky bylo 

zjištěno, že 14 manažerů, což je 66,7 % respondentů z námi šetřeného vzorku ziskových 

organizací, na sebe nahlíží jako na transformační vedoucí. Z nich 7 má poměrně vysoký 

rozdíl skóre, které se pohybuje mezi 8 až 26 body. Naproti tomu 7 manažerů, tedy jedna 

třetina, se označuje jako vedoucí transakční. Dva z těchto respondentů mají významné 

skóre představující hodnotou 14 bodů. 6 manažerů, tj. 28,6 %, se pohybuje v nejužším 

pásmu na rozhraní obou stylů.  

Jiná situace byla vyhodnocena z dotazníků manažerů řídící společnost MEGA. V této 

skupině se 9 respondentů (42,9 %) vymezilo do role transformačního vedoucího. Vyšší 

hodnotu skóre 10 bodů ale zaznamenal pouze jeden z nich. 12 manažerů (57,1 %) se 

ztotožňuje s transakčním stylem vedení. Ale ani mezi těmito respondenty není mnoho 

vedoucích s výrazným skóre. Tvrzení o nevýrazném rozpětí skóre prakticky platí pro celou 
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tuto skupinu, resp. pro 16 z 21 respondentů. Současně jsme zaznamenali početnou skupinu 

10 manažerů (47,6 %) na hranici obou uvažovaných stylů. 

 Z uvedeného rozboru šetřeného vzorku vyplývá, že manažeři ziskových organizací ve 

větší míře uplatňují transformační styl vedení lidí a méně se orientují na transakční styl. 

 Naproti tomu manažeři neziskových organizací nemají tak výrazně vyhraněný styl 

vedení. Svědčí o tom již zmíněný počet respondentů na hranici stylů a poměrně malá 

rozpětí skóre. Přesto můžeme konstatovat, že jsme u těchto respondentů zjistili v jejich 

manažerské orientaci příklon k transakčnímu stylu vedení lidí. Naměřené hodnoty z obou 

uvedených vzorků jsou znázorněny v grafu č.3. 

 

    Graf č.4: Porovnání stylů vedení  

 
    Zdroj:  vlastní zpracování 

 

 Tento zjištěný trend u empirického vzorku, tedy příklon manažerů ziskových 

organizací k transformačnímu a manažerů společnosti MEGA k transakčnímu stylu vedení 

lidí, je možné zdůvodnit odlišným přístupem respondentů k řízení změn, k stanovování cílů 

a vizí organizací. 

 V předmětném dotazníku respondenti vyjadřovali svůj postoj k uvedené problematice 

stanovování cílů a vizí v tvrzeních č.1, 2, 4 a 5. Pokud  provedeme statistické vyhodnocení 
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pouze těchto tvrzení, bude příklon manažerů ziskových organizací k transformačnímu stylu 

vedení ještě výraznější.  

         Graf č.5: Porovnání přístupů 

 
         Zdroj:  vlastní zpracování  
          

 Poměr 15 respondentů (71,4 %) ziskových organizací a 5 respondentů (23,8 %) 

neziskových organizací je znázorněn v grafu č.8. 

 Statisticky významným hlediskem zjištěných hodnot u manažerů neziskových 

organizací je opět jejich skóre. Až na dvě tato skóre je poměr naměřených hodnot 

minimální, a to 2 body, resp. 9 bodů pro transformační styl a  11 bodů pro transakční styl. 

  

 Důležitá otázka problematiky stylu vedení lidí je oblast stimulace, resp. odměňování 

zaměstnanců. Ve tvrzení č. 8 se respondenti vyjadřovali k tomu, zda je více těší 

zaměstnance stimulovat k větší angažovanosti v práci, nebo zda je více těší odměňovat za 

dobrou práci. 17 manažerů (80,9 %) ziskových organizací a 11 manažerů (52,4 %) 

neziskových organizací se svým stylem řízení orientuje na stimulaci zaměstnanců 

k pracovním výkonům (viz graf č.5). Současným trendem managementu je 

upřednostňování pozitivní stimulace k pracovním aktivitám. Stimulace využívá širokou 

škálu motivačních přístupů a tím se stává nadřazeným pojmem k odměňování, které 

zahrnuje především pobídky finančního charakteru. 
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          Graf č.6: Stimulace zaměstnanců 

 
          Zdroj:  vlastní zpracování 

 

 V otázce transformačního stylu vedení je významným hlediskem tohoto přístupu 

k řízení lidí faktor přirozené autority lídra. Na tuto problematiku byla v empirickém 

dotazníku významně zacílena tvrzení č.10. Respondenti zde zaujímali stanovisko k tomu, 

od čeho odvozují svou moc ovlivnit podřízené. Rozhodovali mezi svým postavením 

v organizaci a svými schopnostmi.  

           Graf č.7: Schopnost přesvědčit zaměstnance 

 
 Zdroj:  vlastní zpracování  

 

 Výsledky šetření tohoto „dílčího“ aspektu transformačního stylu jsou zaneseny 

v grafu č.6. Respondenti ziskových organizací korelují s celkovými zjištěnými výsledky 

našeho empirického výzkumu. 16 manažerů (76,2%) této skupiny odvozuje svou autoritu  

a moc od svých osobnostních předpokladů a schopností, jen 5 respondentů (23,8%) 
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ziskového sektoru akcentuje svou funkci. Významná většina manažerů této skupiny tak 

vidí naplnění svých řídících záměrů skrze vlastní schopnosti přimět zaměstnance ke 

ztotožnění se s jejich názory a cíli.    

4.4 Vyjádření k cíli výzkumu 

 Cíl výzkumu vytyčený v kapitole 4.1 empirické části byl splněn. Po přípravných 

pracích bylo provedeno výzkumné šetření vzorku 42 manažerů ziskových společností         

a společnosti MEGA. Vzorek respondentů splňoval námi stanovené kriterium                       

o rovnoměrném procentuálním zastoupení respondentů. 

 Zjišťovali jsme hodnoty vypovídající o uplatňování stylů vedení lidí manažery            

a analyzovali jsme je ve vztahu k typům jimi řízených organizací. 

 Zaznamenali jsme na principu teorie grid, nebo-li pomocí postojové metody 

manažerské mřížky, četnost stylů vedení podle převládající orientace manažera, a to 

vzhledem k většímu či menšímu zaměření na lidi, resp. na úkoly. Současně jsme metodou 

dotazníku soustředili data o subjektivních postojích, názorech a přístupech manažerů 

k aplikaci transformačního nebo transakčního stylu vedení lidí. 

4.5 Vyjádření k hypotézám 

Hypotézy jsou formulované v kapitole 4.2, byly získanými výsledky potvrzeny. 

Hypotéza 1 

Manažeři  ziskových organizací uplatňují při řízení lidí více transformační styl vedení 

než manažeři společnosti MEGA, kteří při řízení lidí uplatňují spíše transakční styl vedení. 

Hypotéza 2 

Manažeři ziskových organizací se při vedení lidí více orientují na úkoly než 

manažeři společnosti MEGA, kteří se více zaměřují na lidi.  
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5 Návrhy a doporučení 

Z výzkumu vyplynulo, že u společnosti MEGA jsou vytvářeny běžné systémy řízení, 

které jsou pojímány jako statické systémy, jejichž flexibilita neodpovídá současným 

trendům. Přesto lze sledovat vznikající tlak na management, který je nucen opustit určitý 

„pohodlný“ svět stability a zabývat se změnami a inovacemi.  

K úspěšnému vedení lidí je možná potřeba určitého talentu a schopností, více je však 

třeba neustálého, pernamentního učení a sebevzdělávání se.  

V této souvislosti je také hledat odpověď na to, zda v současné znalostní                      

a globalizující se společnosti prochází změnami nejen řízení organizace, ale i samotní 

manažeři, u kterých by měl stát stranou jejich pozornosti vlastní osobní rozvoj – od 

odbornosti resp. manažerských dovedností počínaje, po etické chování konče.   

U obou skupin manažerů připadá tedy v úvahu jejich další osobnostní a vědomostní 

rozvoj. U zkoumaných typů společností se jeví jako potřebné školit manažery v oblasti 

motivace, komunikace, možných způsobů jednání s lidmi i s ohledem na to, že je nutné 

uvědomut si nutnost diferencovaného přístupu k podřízeným podle jejich osobnosti, 

postavení ve společnosti a jedinečnosti jejich schopnosti, možnosti a potřeb. Přitom 

identifikovat vlastní rezervy v tomto procesu to vše tak, aby tým složený z těchto lidí 

pracoval co možná nejefektivněji a aby výsledky tohoto týmu byly vnitřně věcí nejenom 

manažera, ale každého člena vedeného týmu tak, aby byla podnícena jeho iniciativa. Cíle 

vedeného týmu, strategie jejich naplnění by měly prostřednictvím manažera dokázat lidi na 

jakékoli úrovni nadchnout, aby měli zájem je naplňovat a tento zájem i případně předávat 

dál. 

U manažerů společnosti MEGA je pak třeba podněcovat manažery k orientaci na 

výkon vedeného týmu tak, aby členové vedeného týmu byli nejen vnitřně spokojeni pouze 

se členstvím v týmu, ale aby tento vnitřní dobrý pocit směřoval více k činnosti tohoto týmu 

směřujícím k jeho úkolům a výsledkům.    
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6 Závěr 

 Diplomová práce potvrzuje výše uvedené teorie o řízení vedoucích pracovníků,bez 

rozdílu jedná-li se o obchodní organizace ,nebo výrobní podniky - podnikatelské subjekty. 

Je využitelná širším spektrem manažerů různých typů organizací, kteří se chtějí seznámit 

s teoriemi managementu v oblasti vedení lidí. Práce je využitelná nejen tím, že snad 

stručně a srozumitelně definuje problematiku vedení lidí,  ale také tím, že je určitým 

zdrojem informací z praxe. Ve své výzkumné části práce šetří přístupy v uplatňování stylů 

vedení lidí. Na metodě manažerské mřížky ukazuje manažerům co dělat, aby se přiblížili 

ideálnímu stavu řízení. I když je zkoumaný vzorek vedoucích pracovníků reprezentativní, 

dle mého názoru nezachycuje celou věkovou škálu manažerů a jejich  vzdělání - dotazník 

byl anonymní, což se může projevit v manažerské mřížce. Zkušenosti nabité předchozí 

prací - stereotypní řízení nechuť něco měnit, které se mohlo projevit u starších pracovníků. 

O proti mladým a čerstvým manažerům, kteří   jsou namotivováni něco dokázat a změnit, 

bez ohledu na dopad vývoje podnikatelského subjektu, kteří se směřují spíše k prosazení 

své osoby. Celým výzkumem vznikla otázka zda by sloučením obou stylů řízení vedlo k 

ideálnímu způsobu manažerské práce. Což vede k dalšímu zamyšlení se nad nastoleným 

problémem. Vzhledem k provedenému výzkumu a jeho výsledku by bylo dobré zvážit zda 

v daném výzkumu pokračovat a tím pomoci budoucím manažerům. 

 Charakterizovali jsme vedení lidí jako efektivní styl řízení, zajišťující úspěšnost          

a prosperitu organizace. Definovali jsme řízení lidí nikoli jeko celé řízení, ale jako jeho 

součást, jako jednu z nejdůležitějších funkcí manažera, které spočívá jednak ve schopnosti 

přesvědčit zaměstnance o správnosti stanovených cílů a jednak o dovednosti je motivovat 

tak, aby dosahovali s nadšením vytýčených vizí. Současně jsme poukázali na to, že potřeba 

efektivního přístupu k vedení lidí se musí stát samozřejmostí ve všech typech organizací.   

V souladu s tím jsme prezentovali důležitost vzdělávání manažerů tak, aby rozvíjeli své 

manažerské schopnosti.   

         

 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

30 
 

Seznam použité literatury 

 

[1] ADAIR, J.: 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi (nápady a triky, které 

pomohou vám  i vaší organizaci dostat se na vrchol). Brno: CP Books, 

2005, 130 stran, ISBN 8O-251-0529-6. 

[2] ARMSTRONG, Michael.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007, 789 stran, ISBN 978-80-247-1407.      

[3] DONNELLY,J.H.; IBSON. J.L.; IVANCEVICH, J.M.: Management. 

Praha: Grand Publishing, 1997, 821 stran,  ISBN 80-7169-422-3. 

[4] DRUCKER, P. F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: 

Grada Publishing, 1997, 300 stran, ISBN 80-7261-066-X. 

[5] KOONTZ, H,; WEIHRICH, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, 

1993, 659 stran, ISBN 80-85605-45-7. 

[6] KOUBEK, Josef.: Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky.  

1. vyd.. Praha: Management Press, 2007. 399 stran, ISBN 80-7261-168-3. 

[7] NAKONEČNÝ, M.: Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996, 

270 stran, ISBN 80-200-0592-7. 

[8] SVĚTLÍK, J.: Marketingové řízení školy. Praha: Academia, 1996, 300 stran, 

ISBN 80-7357-176-5. 

[9] THOMSON, R.: Řízení lidí (managing people). Praha: ASPI, 2007, 249 

stran, ISBN 80-7357-267-9. 

[10] VEBER, J., aj.: Management: Základy – prosperita – globalizace. Praha: 

Management Press, 2002, 700 stran, ISBN 80-7261-029-5. 

[11] VODÁČEK, LEO; VODÁČKOVÁ, Olga: Management: Teorie a praxe 

v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha: Managements Press, 

2001, 316 stran, ISBN 80-7261-041-4. 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

31 
 

Obrázky 

Obrázek č.1: Kontinuum chování při vedení lidí…………………………………………...7 

Obrázek č.2: Manažerská mřížka (Blake, Moltonová)………………………………….......9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

32 
 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Reakce pracovníků při oslovení……...……………………….…. ………………..15 

Graf č. 1: Manažeři společnosti MEGA – mřížka vedení………………. ………………..19 

Graf č. 2: Manažeři ziskových organizací – mřížka vedení……………………………….19 

Graf č. 3: Porovnání stylů vedení…………………………………………………………24 

Graf č. 4: Porovnávání přístupu managementu změny……………………………………25 

Graf č. 5: Stimulace zaměstnanců…………………………………………………………26 

Graf č. 6: Schopnost přesvědčit a ztotožnit zaměstnance s cíli a záměry manažerů……...26 

 

 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

33 
 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Hodnota polí mřížky vedení manažerů u ziskových organizací………….…20 

Tabulka č. 2: Hodnota polí mřížky vedení manažerů společnosti MEGA…………………20 

Tabulka č. 3: Manažeři ziskových organizací – přehled bodů získaných metodou 

                       dotazníku……………………………………………………………...……23 

Tabulka č. 4: Manažeři společnosti MEGA – přehled bodů získaných metodou  

                     Dotazníku…………………………………………………………………….23 

 

 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

34 
 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Manažerská mřížka 

Příloha č. 2 Dotazník 

Příloha č. 3 Vyhodnocovací tabulka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Stanislav Briestenský: Vedení lidí jako efektivní styl řízení obchodní organizace   

 

35 
 

Příloha č.1  Manažerská mřížka 

Vyznačte dle vašeho sebehodnocení orientaci stylu vedení lidí ( křížkem do 

příslušného pole – pole je dáno souřadnicí os x a y, např. 5.8 ). 

Jste-li více zaměřen/a na plnění úkolů, efektivitu práce, systém kontroly budete se 

pohybovat po horizontále, hodnota x bude 0 až 9 (hodnota , kterou přiřadíte je plně na 

vašem úsudku) . 

Jste-li více zaměřen/a na budování vztahů, na pozitivní klima v organizaci či ve 

vámi  vedeném pracovním týmu budete se pohybovat po vertikále hodnota y bude 0 až 9 

(hodnota, kterou přiřadíte je plně na vašem úsudku). 

Dáváte-li důraz na oba faktory, budete se pohybovat po úhlopříčce, hodnotám       

x  a y budete přidělovat 0 až 9 (hodnoty, které přiřadíte jsou plně na vašem úsudku). 
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Příloha č. 2:  Dotazník  

Cílem tohoto dotazníku je zhodnotit orientaci stylu vedení lidí u manažerů 

ziskových a neziskových organizací. 

Organizace: 
 

Postavení/ funkce:  
 

Postup vyplňování dotazníku: 

Přiřaďte následujícím tvrzením body. U každé z deseti dvojic tvrzení rozdělte pět 

bodů mezi tvrzení A a B podle svého názoru, vnímání sebe sama nebo podle toho, které 

s obou tvrzení Vás charakterizuje lépe. Oněch pět bodů může být rozděleno mezi tvrzení  

A a B následujícími způsoby: 5 pro A, 0 pro B; 4 pro A, 1 pro B; 3 pro A, 2 pro B; 1 pro 

A, 4 pro B; 0 pro A, 5 pro B, ale v žádném případě rovným díle 2,5 pro A i B.  

1.    _____   A.  Mým posláním jako vedoucího je udržování stability. 

       _____   B.  Mým posláním jako vedoucího je změna. 

2.    _____    A. Jako vedoucí musím být příčinou událostí. 

       _____    B. Jako vedoucí musím napomáhat událostem 

3.    _____  A. Starám se o všechno, aby moji podřízení byli spravedlivě                          

                          odměňováni podle své práce. 

       _____    B.  Starám se o všechno, co moji podřízení v životě chtějí. 

4.    _____    A.  Preferuji dlouhodobé myšlení: Co by mělo být. 

       _____    B.  Preferuji krátkodobé myšlení: Co je realistické. 

5.    _____    A.  Jako vedoucí věnuji dosti energie na řízení jednotlivých, ale   

             příbuzných cílů.  

       _____   B.  Jako vedoucí věnuji dosti energie na povzbuzování nadějí,                        

                   očekáváni a aspirací mezi podřízenými. 

6.    _____   A. Věřím, že významnou součástí mé role vedoucího je být i                           

                          učitelem, i když nikoliv v běžném slova smyslu. 

       _____  B. Věřím, že významnou součástí mé role vedoucího je být                          

                          podporovatelem a usnadňovatelem. 

7.    _____   A.  Jako vedoucí musím mít stejnou morálku jako moji podřízení. 

       _____   B.  Jako vedoucí musím představovat vyšší morálku. 

8.    _____   A. Těší mě stimulovat podřízené, aby chtěli dělat více. 

       _____   B.  Těší mě odměňovat podřízené za dobrou práci. 

9.    _____   A.  Vedení by mělo být praktické.  

       _____   B.  Vedení by mělo inspirovat. 

10.  _____   A.  Moje moc ovlivňovat ostatní primárně vyplívá z mé schopnosti přimět lidi,  

                          aby se ztotožnili se mnou a mými názory. 

       _____   B.  Moje moc ovlivňovat ostatní primárně z mého postavení a funkce.  
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Příloha č. 3:  Vyhodnocovací tabulka 

 
 

 

Vyšší počet bodů  v součtu sloupce ukazuje nakolik manažer souhlasí a vidí sebe 

sama buď jako transformačního vedoucího, nebo jako transakčního vedoucího. 

 

 

 

 

 

 

  

 


