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Anotace 
 

V předložené práci je zpracované téma managementu zákaznické linky finanční 

společnosti z teoretického pohledu i praktických ukázek. V úvodní části jsou teoreticky 

rozpracována témata managementu, jako jsou různé typy manažerů, styly a techniky 

vedení pracovníků, komunikace napříč oddělení, motivace týmů i jednotlivců, odměňování 

a motivační programy. V další části je popis konkrétní situace z oblasti managementu  

oddělení péče o zákazníka v bankovním sektoru. Dále pak konkrétní řešení této situace a 

doporučené řešení. Na závěr jsou zařazeny obdobné případy a doporučená řešení na 

mezinárodní úrovni. Vše podloženo studiem problematiky i dlouholetou praxí v oboru 

vedení pracovníků zákaznické linky.  

 

Klí čová slova: management, manažer, vedení, motivace, zákaznická linka 

 

 

Summary 
 

This thesis treats of the theme management of customer service line in financial 

company from theoretical point of view as well as practical examples. In the first part there 

are theoretically processed management topics such as different managers types, styles and 

techniques of employees leading, department communication, motivation of the team         

or individuals, compensation and motivational programs. Further there is the description       

of particular situation from the management of customer service area in banking sector. 

Then selected solution of this particular situation with recommended solution. In the end    

of the thesis there are similar cases and recommended solutions in other countries of the 

world. Everything supported by studying and longtime experience in leadership                

of customer service line.  
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1. Úvod 

Téma „Management – styly a techniky vedení pracovníků zákaznické linky“ jsem 

si vybral z důvodu velkého osobního zájmu o tuto oblast a zároveň profesních zkušeností 

v tomto oboru. Pracuji v této oblasti devět let, od pozice operátora zákaznické linky, přes 

vedoucího týmu až k manažerské pozici v oddělení péče o zákazníky. Věřím, že tato práce 

obsáhne nejen teoretické hledisko, ale zároveň praktické ukázky, rady a návody.  

Myslím si, že toto téma je v dnešní době co největšího zjednodušování zákaznické 

komunikace velmi aktuální a doufám, že tato práce pomůže nebo inspiruje vedoucí 

pracovníky k ideálním řešením problémů spojených s vedením pracovníků zákaznické 

linky.    

V úvodní části popisuji obecné, všeobecně známé oblasti managementu, osobnost 

manažera, styly a techniky vedení jednotlivců i skupin pracovníků, komunikaci, výhody    

a nevýhody jednotlivých modelů řízení a vedení, velký prostor věnuji motivaci, 

odměňování a motivačním programům.    

Ve střední části charakterizuji společnost a skupinu pracovníků, dále popisuji 

konkrétní situaci operátora a jeho posun na pozici vedoucího týmu, okolnosti a strany 

případu. 

 V závěrečné části popisuji aktuální formu řešení konkrétního případu, styly              

a techniky vedení managementu a k tomu dle mého názoru optimální řešení této často se 

vyskytující situace spolu s doporučením jak podobným případům předejít. Zároveň 

přikládám porovnání stylů a technik vedení v odlišných kulturách a pracovních 

podmínkách.  

Cílem práce je řešení konkrétní situace v oddělení zákaznické linky ke spokojenosti 

všech zúčastněných stran a poskytnutí dalších alternativ v oblasti řízení a vedení lidí.  

Více než na vedení samotných operátorů linky jsem se v práci zaměřil na vedení 

středního managementu, liniových manažerů, konkrétně na styly a techniky, jak vést 

nového vedoucího týmu, který do této pozice vyrostl z operátorské pozice.  
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2. Obecné možnosti stylů a technik vedení pracovníků, jejich 
výhody a nevýhody 
 

V následujících teroretických kapitolách jsou přehledně zobrazeny jednotlivé 

oblasti managementu, které se přímo nebo nepřímo dotýkají vedení lidí. Od osobnosti 

manažera, přes styly a techniky vedení a řízení, komunikaci až k motivaci, to vše je 

součástí následné praktické ukázky práce vedoucích v zákaznickém centru.  

 

2.1 Pojem management, manažer 

Management lze nejobecněji charakterizovat jako souhrn všech činností, které je 

třeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace. Management můžeme také definovat 

jako proces koordinace pracovních aktivit lidí, tak aby byly provedeny účinně a efektivně. 

Mezi tyto činnosti se řadí plánování, což je definování cílů organizace, formulování 

strategií a plánů pro dosažení takto stanovených cílů. Organizování je vytvoření takové 

struktury, která umožní realizaci plánů. Vedení představuje motivování podřízených, 

ovlivňování jednotlivců a týmů, efektivní komunikování, řešení stížností a disciplinárních 

přestupků zaměstnanců. Kontrola zahrnuje monitorování, srovnávání a přijetí nápravných 

opatření. [3] 

Manažer je samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, 

pověření, ustavení, zmocnění aktivně realizuje činnosti, pro které je vybaven 

odpovídajícími způsobilostmi, pravomocemi a odpovědnostmi. 

Existují celkem tři úrovně řízení: 

Vrcholová úroveň řízení – neboli Top management, jedná se o nejvyšší řídící 

pracovníky organizace, jejich postavení a pravomoci obvykle specifikují statutární 

dokumenty organizace.  

Střední úroveň řízení – neboli Middle management jsou řídící pracovníci štábních 

útvarů či nižších liniových útvarů. 
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Základní úroveň řízení – neboli Lower management, někdy též označována jako       

„management první linie“, nejnižší úroveň  řízení, kdy manažer již řídí výkonné 

pracovníky.[1] 

2.2 Osobnost manažera       

Předmět, rozsah a charakter manažerské práce se do jisté míry budou lišit v závislosti 

na úrovni, na které manažer pracuje (Top managament vs. Základní úroveň), na charakteru  

manažerského místa, na velikosti firmy, oblasti působení firmy atd. Je sice obtížné 

vytipovat společné rysy, ale i přesto je zde pár základních pojmů, které stanovují profil 

(osobnost ) manažera: 

• Autorita – uznání, jehož se manažerovi dostává od relevantních partnerů díky jeho 

postavení, osobním vlastnostem, odborným znalostem a dovednostem.  

• Etiketa – soubor zásad, zvyklostí a norem chování, který byly přijaty určitou 

společností jako správné a nutné formy uspořádání vzájemných vztahů lidí 

v konkrétních společenských situacích. 

• Charisma – schopnost jedince získávat a vést skupinu bez formálního mandátu pouze 

silou své osobnosti. 

• Manažerská kompetence ( způsobilost manažera) – schopnosti manažera dané jak jeho 

odborností, tak jeho jednáním a chováním. 

• Moc – schopnost prosadit svou vůli, popřípadě i proti vůli jiných, zahrnuje v sobě 

otevřeně či skrytě moment donucení nebo i hrozby násilím. 

• Sebeřízení -  na základě sebeuvědomění, stanovení si pracovních , popř. i osobních 

cílů, jejich  naplňování a hodnocení dosaženého stavu. 

• Styl řízení -  celkový přístup manažera k naplňování jeho úloh, jenž se projevuje 

zvláště v rozhodování, předávání příkazů, komunikování s podřízenými apod. [1] 

2.3 Vedení lidí       
Vedení lidí, tento pojem zahrnuje  motivování podřízených, ovlivňování způsobu 

práce jednotlivců nebo týmům výběr nejvhodnějších komunikačních kanálů a zvládání 

problémů, způsobených chováním zaměstnanců. 
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Úspěšný manažer musí tedy znát metody, kterými dovede efektivně vést tým, měl by 

předvídat jeho chování tak, aby tým mohl ovlivnit a správně vést. Nejdůležitějšími nástroji, 

které k tomu manažer využívá jsou motivace a komunikace. Při vedení a ovlivňování 

mohou na  každého pracovníka působit pozitivní a negativní faktory.  

2.4 Negativní faktory      
Negativní faktory jsou ty, které ovlivňují pracovníky nepříznivě. Vedou k tomu, aby 

byl pracovník nespokojený s vykonávanou prací. Mezi negativní faktory se řadí  

interpersonální vztahy. Jedná se o vztahy na pracovišti.V tomto případě je důležitou úlohou 

manažera , aby vytvořil takovou skupinu lidí, která mezi sebou bude navzájem 

spolupracovat a komunikovat. Pokud jednotlivci týmu nebudou mezi sebou dostatečně 

komunikovat, může se to negativně projevit na plnění stanovených cílů.  

Pracovní podmínky, které mají vliv na produktivitu a efektivitu práce jsou 

podmíněny tím, v jakém prostředí lidé pracují. Pokud vykonávají svou práci 

v podmínkách, které jim vyhovují, odvádí častěji mnohem lepší pracovní výkony a tím 

pádem dosahují i kvalitnějších pracovních výsledků. 

Dalším faktorem je plat. Mnoho lidí považuje plat za pozitivní faktor vedení lidí. Plat 

je krátkodobě účinným motivačním faktorem. Po určitém čase začnou zaměstnanci plat 

vnímat jako samozřejmý nárok a tím pádem pro ně není motivačním faktorem pro udržení 

dlouhodobého pracovního výkonu.  U pracovníků, kteří působí na vyšších úrovních řízení 

je důležitější možnost seberealizace, dosažení cílů a tím úspěchu.   

 Nespokojenost pracovníků v zaměstnání se může projevovat častou absencí, 

pozdními příchody, snížením zájmu a kvality práce nebo pozornosti.  

2.5 Pozitivní faktory  
Jsou to ty faktory, které mají vliv na to, že jsou lidé se svou prací spokojeni a jsou to 

zároveň ty faktory, které je motivují. Jako je například míra úspěšnosti, uznání, 

odpovědnosti, možnost postupu a růstu. U dosažení cíle se manažer musí snažit o to,  aby 

dosahované cíle byly zajímavé, reálné a dostupné. Uznání v pracovním procesu je možné 

pokud jsou věci dobře organizovány a zaměstnanci vědí, co mají dělat a mají přesně 

definované cíle. V tomto případě může být uznání formou odměn ( například služební auta, 

provize, příspěvek na důchod, podíly na zisku, prémie, dovolená nebo ústní pochvala). 
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Důležitá je také práce sama o sobě. Pokud je zajímavá a pokud je zde možnost uplatnit  

schopnosti a dovednosti, možnost částečně rozhodovat, přejímat jistou míru odpovědnosti, 

možnost postupu a vyššího platu,  tak se jedná také o silné pozitivní faktory. 

2.6 Styly vedení 
Existují 3 styly vedení lidí, podle toho kolik manažer ( vedoucí ) dává lidem 

prostoru a také podle toho jako moc je aktivní on sám, jestli zasahuje do všech aktivit, 

nebo zda nechává svým podřízeným volnost.  

Autokratický styl vedení – vedoucí, který směřuje k centralizaci autority, stanoví 

pracovní metody, sám rozhoduje a omezuje spoluúčast podřízených. 

Demokratický styl vedení – v tomto případě vedoucí směřuje k tomu, aby zapojil 

podřízené do rozhodování, deleguje pravomoci, podporuje participaci a používá pro vedení 

podřízených zpětnou vazbu.  

Liberální styl vedení – vedoucí, který poskytuje skupině značnou volnost při rozhodování 

a provádění práce, a to jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný. [3] 

 

2.7 Výhody a nevýhody jednotlivých stylů vedení 
 

• Autokratický styl vedení   

- výhody: pravidelný a vysoký pracovní výkon, jasné a snažší určování cílů, 

možnost nastavení kontrolních mechanismů  

- nevýhody: potlačení iniciativy pracovníků, špatné vztahy, potlačení růstu 

pracovníků, nemožnost delegace při zvýšení požadavků vedení 

- vhodné použítí: skupiny s nutnou jasnou organizací, armáda, výrobní linka,     

ale i zákaznická linka v obdobích krize. Technika vedení MbE popsaná 

v kapitole 2.9 „Techniky vedení“ se někdy používá jako „skrytá podpora“ 

autokratického stylu vedení za účelem vyvolání  „dojmu“ participace. 

 

• Demokratický styl vedení – Vedoucí deleguje značnou část své autority, ponechává si 

však svou odpovědnost v konečných rozhodnutích. Práce je přidělována na základě 

participativního rozhodování skupiny. Komunikace je obousměrná.  
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- výhody: osobní zaujetí pracovníků, kteří se podílejí na rozhodování, kvalitní      

a dlouhodobá produktivita, možnost tvořit motivující a příjemné pracovní 

prostředí, eliminovat rušivé elementy pomocí týmového přístupu 

- nevýhody: velké časové ztráty, průměrný výkon, obtížný přechod 

k autoritativnějšímu vedení v období krize  

- vhodné použítí: nejčastěji používaný styl vedení, vhodný v období stability, 

obecně považován za nejvhodnější, vhodný do oddělení jako zákaznická linka 

v období plného stavu zaměstnanců a stabilizovaného procesu 

 

• Liberální styl vedení – Vedoucí ponechává řízení práce plně na svých pracovnících    

a svou autoritu přenechává skupině. Skupina si sama řeší rozdělení a postup práce. 

Komunikace je převážně horizontální – mezi jednotlivými členy skupiny. Výhodou je, 

že pracovníci si mohou dělat věci podle svého, aniž by jim do toho mluvil nějaký 

vedoucí, na druhé straně se však může objevit bezcílné tápání ve chvíli, kdy je potřeba 

rozhodnutí vedoucího. V prostředí velkého telefonního centra možné užití na úrovní 

vyššího managementu, nikoli na liniové úrovni vedení.  

- výhody: volnost pracovníků, volnost vedoucího, při vhodné skladbě týmu         

a alespoň částečné kontrole vysoká produktivita a kreativita, růst pracovníků  

po odborné stránce 

- nevýhody: nepevné vedení, při nevhodné skladbě týmu se pracovní záležitosti 

neposunují – vznikají spory a neřeší se, chaotická struktura, špatné vztahy, 

prakticky nemožné v době krize či velkého vyhrocení vztahů přejít 

k autokratickému rozhodování bez ztrát v počtu pracovníků 

- vhodné použítí: v kolektivech vysoce kvalifikovaných a silně motivovaných 

odborníků 

Direktivní, autokratické vedení lidí má za následek nedostatečný rozvoj 

pracovníků, jejich neúčast v rozhodovacích procesech snižuje jejich loajalitu, pocit 

odpovědnosti a motivaci ke změnám, které osobně považuji za nedílnou součást tak 

variabilního prostoru, jakou je telefonní centrum banky. Zároveň tento styl nepracuje 

s růstem pracovníků oddělení, protože v případě ambiciózních, schopných lidí vede tento 

styl k jejich odchodu do prostředí s možností odpovědnosti i podílení se na vývoji. Naopak 
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si myslím, že je to vhodný styl vedení na pozici základní úrovně vedení zákaznické linky, 

kde je potřeba na základě stanovených cílů a propracovaného, progresivního motivačního 

programu řídit tým operátorů. Velmi důležité je při autokratickém stylu vedení vhodně 

skládat tým pracovníků, podle typologie a pracovních zkušeností. A nedílnou součástí je 

také kariérní rozvoj jednotlivců. Práce operátora v telefonním centru je otázkou dvou let  

do určitého „vyhoření“, proto je potřeba neustálých změn prostředí, směn, pokud možno 

náplně práce nebo organizací mimopracovních aktivit. To vše je možné velice efektivně 

začlenit do direktivnějšího stylu vedení pracovního času. Samozřejmostí je podpora 

nadřízeného speciálně v začátcích na manažerské úrovni, a rozhodně eliminace 

mimopracovních vztahů z předešlé pozice operátora. Autokratický styl vedení je také 

vhodný praktikovat v krizových situacích, jako je například nečekané snížení počtu 

operátorů nebo enormní navýšení příchozích hovorů. Autokratický styl vedení neplní svoji 

úlohu bez důslednosti v kontrolách. Používá se v procesech s nutnou kontrolou pracovníků, 

např. výrobní podniky, montážní linky a byl často používán v armádě. K takovému stylu 

vedení patří v následující kapitole 2.8 „Modely řízení“ popsaný technokratický a 

paternalistický model řízení.   

2.8 Modely řízení 

 

Technokratický (klasický) model řízení 

   V tomto tradičním modelu se vycházelo z předpokladu, že pro většinu lidí je práce 

nutným zlem, kterému se s chutí vyhnou, jak jen se k tomu naskytne příležitost. To, co je 

prakticky jednám zájmem člověka je odměna za práci v penězích, případně jiných 

materiálních výhodách. Tento model se vyznačuje celkově skeptickým pohledem              

na člověka a na jeho schopnosti kvalitního výkonu. Klasický model řízení je založen        

na systému nepřetržitých kontrol a trestání chyb z nepozornosti. Tento model přistupoval 

k motivování člověka (pracovníka) prostřednictvím  metody „ cukru a biče“. Cukr je 

v tomto případ odměna za dobře vykonanou práci a bič snížení, odejmutí odměny nebo 

postih. Veškerá motivace k práci je založena na hmotných stimulech a na strachu 

z postihu.[2] 
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Paternalistický model řízení 

  Tento model řízení je odvozen od klasického modelu řízení. Neosobnost  

automatizovaného světa práce se v tomto modelu vyvažovala charismatickou silou 

osobnosti stojící v čele podniku. Tento model má naději na úspěch zejména v zemích, které 

jsou orientovány spíše kolektivisticky než individualisticky.[2] 

Model lidských vztahů („human relations“) 

Velký vliv na model lidských vztahů měla průmyslová revoluce.  Revoluce 

sociálních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tuto sociální revoluci způsobily tři 

základní faktory. Nejsilnějším motivem k práci jsou lidské vztahy. Praktickým důsledkem 

tohoto modelu řízení bylo, že se začala věnovat pozornost mezilidským vztahům              

na pracovišti. Podle Maslowovy hierarchie potřeb je toto postaveno na potřebách 

sounáležitosti a uznání.[2] 

Humanistický model řízení 

Tento model také bývá označen jako model řízení lidských zdrojů. Model zdůrazňuje 

nejvyšší potřebu člověka: seberealizaci. Pokud člověk skutečně dokáže vystoupit              

na nejvyšší příčku hierarchie potřeb, pak jsou u něj splněny podmínky pro nastartování té 

nejefektivnější díly která pohání vnitřní motor jeho pracovního úsilí. V tomto modelu se 

vychází z předpokladu, že práce má pro člověka zásadní smysl. Důraz je tedy kladen nejen 

na motivaci člověka k seberozvoji, ale i na přizpůsobování podmínek práce k tomu, aby se 

lidské možnosti mohly maximálně rozvinout.[2] 

Možnosti zkoumání spokojenosti pracovníků 

Aby bylo možné vůbec sestavit motivační programy, je nezbytné zjistit, zda jsou 

pracovníci ve firmě spokojeni nebo nespokojeni, do jaké míry jsou spokojeni (nespokojeni) 

a vůbec jakou mají pracovní motivaci. Na základě toho můžeme provést určitá opatření      

a po realizaci změn zjistit pomocí zpětné vazby, co tyto změny přinesly. 

Spokojenost nebo nespokojenost člověka je vlastně subjektivně prožívaný vztah 

pracovníka k jeho práci a k pracovním podmínkám. Pro zjištění spokojenosti                       

či nespokojenosti pracovníků se nejčastěji používá osobní nebo písemné dotazování, kdy 

se používají otevřené i uzavřené otázky, nebo pozorování reakcí lidí při standardních 

situacích.[14] 
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Zjišťování pracovní motivace je poněkud složitější než zjišťování spokojenosti       

či nespokojenosti. Je to dáno tím, že člověk si těžko uvědomuje svoji motivaci v celé své 

složitosti a komplexnosti. Proto není ani možné zjišťovat motivaci přímo (dotazováním). 

Používají se tedy nepřímé metody. 

Jednou z možných nepřímých metod je např. pozorování. Jednou                            

z nejefektivnějších metod (pokud ji tedy provádí odborník) ke zjišťování motivace 

jsou projektivní techniky , např. tématicko-apercepční test. Při něm je zkoumanému 

pracovníkovi ukázáno několik kreseb zachycující osoby při nějaké činnosti. A zkoumaný 

zaměstnanec jednotlivé obrázky interpretuje, přičemž v jeho interpretaci se promítají i jeho 

skryté potřeby a přání.[14] 

Analýza pracovní motivace 

 Zkoumání motivace je obtížnější než zkoumání spokojenosti. Obtížnější je proto,     

že si člověk svoji motivace neuvědomuje natolik, aby o ní byl schopen vypovídat.           

Pro zkoumání a měření motivace je proto nejběžnější metodou pozorování člověka           

při práci.[14] 

2.9 Techniky vedení 
 

Technika vedení vymezuje  rámec  činností  optimalizujících nasazení lidí v 

organizaci           a podporuje práci managerů. Přestože použití konkrétní techniky vedení 

je v zásadě  situačně odlišné, někdy se určitá technika vedení definuje pro organizaci jako 

celek  jednotně  a má pak s ohledem na podnikovou kulturu „sjednocující“ charakter, 

kterou tím výrazně podporuje.  Mezi nejčastěji  aplikované  techniky vedení řadíme: 

 

a)  Management by Objectives (MbO) - technika vedení prostřednictvím sjednocených 

cílů  

- principem je vytvoření účelově provázané soustavy cílů sestavených tak, aby realizace  

každého dílčího cíle podporovala dosažení nejvyšších cílů organizace. Detailní plánování  

a realizace opatření zajišťujících dosažení cílů jsou plně v kompetenci spolupracovníků.  

Jako vysoce přínosná se ukazuje konsensuální tvorba soustavy cílů. Hlavním úkolem 

managerů je zajistit sjednocení a vzájemnou podporu dílčích cílů včetně kontroly jejich 

plnění. [9] 
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b) Management by Exception (MbE) - technika vedení  prostřednictvím významového 

členění úkolů                                                         

- principem je rozdělení problémů a činností na běžné a vyjímečné. Řešení běžných 

problémů kompletně a samostatně zajišťují spolupracovníci, výjimečné jsou ve výlučné 

kompetenci představeného. V souvislosti s definicí běžných činností se stanoví rozsah 

odlišností pomocí tzv. limitu odchylek. Spolupracovníci potom mají k dispozici                

tzv. toleranční pole pro jimi vykonávané  běžné činnosti, často ve formě  tzv. popisů 

práce.[9] 

 

c) Management by Delegation (MbD) - technika vedení prostřednictvím vertikálního 

přenosu úkolů 

- principem je delegace zejména rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti „shora dolů“ 

podle pravidla (tzv.zásada subsidiarity): “co může být vyřízeno na nižším stupni,  nemá být 

předkládáno stupni vyššímu“. Vedoucím pracovníkům se tak vytváří větší „prostor“ 

zejména pro realizaci koncepčních a kontrolních činností. [9] 

 

d) Management by Motivation (MbM) - technika vedení upřednostňující  motivaci a 

stimulaci   

 - principem  je řízení „motivací“  jako hybného elementu pracovního nasazení. Praxe 

ukazuje, že obvykle nelze dlouhodobě dostatečně účinně motivovat přímým působením, 

ale spíše tvorbou komplexu rámcových podmínek potřebných pro výkon požadované 

činnosti. Technika předpokládá sledování vývoje motivačních faktorů u podřízených 

spolupracovníků a jejich následnou aplikaci v oblasti řízení. Prvotní činností manažera  

musí proto být diagnostika  motivačních faktorů  spolupracovníků. [9] 

2.10 Výhody a nevýhody jednotlivých technik vedení 
 

a) MbO   

Výhody – možnost určení dílčích cílů a tím kontrola těchto cílů, přehlednost, při vhodném 

řízení vysoká efektivita. 
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Nevýhody – problémy nejčastěji vznikají s koordinací paralelně jdoucích aktivit (linií, 

příp. dílčích cílů „uvnitř“  jednotlivých linií), nároky na vedoucího koordinovat a řídit tyto 

cíle.  

Použítí – příklad – nejvyšší cíl studenta - získat diplom, je možné rozložit do dílčích        

„do sebe zasunutých“ a na sebe navazujících ověřitelných cílů: ukončit ročník - ukončit 

semestr - složit jednotlivé zkoušky (zde začíná větvení této linie), paralelně s touto linií 

může jít linie finančního krytí studia, apod., v prostředí telefonního centra může být tato 

technika použita v případě např. nového produktu, kdy liniovému manažeru jsou dány 

jednotlivé cíle ke splnění celku, tzn. nejvyšší cíl zajistit servis klientů s novým produktem, 

dílčí cíle jsou zajistit pracovníky, zajistit technické nastavení ústředny, připravit provoz, 

směny, zaučit pracovníky, nastavit cíle, zajistit test provozu, spustit provoz.  

 

b) MbE   

Výhody – kontrola rozhodujících, nejdůležitějších složek, ale nadále motivace 

podřízených tím, že jsou součástí procesu a mají důležité cíle. Pro manažera znamená tato 

technika osvobození od rutinních prací, vytváří se časový prostor  pro koncepční práci             

a kontrolu, pro spolupracovníka znamená užší sepětí  s vykonávanou prací a podporuje 

optimalizaci tzv. pracovního prostoru. Tato technika bývá také často používána jako 

doplněk techniky MbO. Jedná se o velice často užívanou kombinaci dvou technik (MbO - 

technika základní + MbE - technika doplňková) 

Nevýhody – časová naročnost, koordinace a kontrola podřízených v plnění cílů                    

ve stanovených termínech, náročnost na optimalizaci odchylek – s tím spojené přetěžování.  

Předpokladem  pro úspěšnou aplikaci této techniky je:  

- vymezitelnost pracovních úkolů jednotlivých pracovníků, 

- stanovení individuálně  optimálního  limitu  odchylek  v jehož  rámci  spolupracovníci  

samostatně  jednají a rozhodují  (příliš „úzký limit“ může mít  za následek příliš mnoho   

vyjímek, příliš „široký limit“ přetěžování příp. nekompetentnost spolupracovníků), 

- schopnost spolupracovníků převzít kompetence a odpovědnost za realizaci běžných 

činností. 
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Použití – například v oddělení zákaznické linky je operátorům svěřen „běžný“ prodej, 

vyjímečné činnosti jako jsou např. prodej významným zákazníkům (limit odchylek je 

stanoven např. max. výší hodnoty zakázky, kterou smí operátor sjednat samostatně), příp. 

řešení reklamací je plně v kompetenci vedoucího týmu. 

Pomůckou, která umožňuje definovat úkoly běžné a úkoly vyjímečné je tzv. princip 

zpracování úkolů podle Eisenhowera, který každý úkol charakterizuje pomocí dvou  jeho 

vlastností:  naléhavost a důležitost. Tato pomůcka  má obecnější použití  a  je využitelná            

i např. v rámci  následující popsané  techniky  MbD. 

Modifikací  MbE je tzv.: Harzburger-modell, kde je principem rozdělení činností  

na výkonné a řídící  (ve smyslu rozhodování a přikazování). Realizace výkonných činností 

je  kompletně svěřena spolupracovníkům, řídící činnosti  ale zůstávají  plně  v kompetenci 

představeného. Někdy se používá jako „skrytá podpora“ autokratického stylu vedení           

za účelem vyvolání  „dojmu“ participace.  

 

c) MbD 

Výhody – pro vedoucí pracovníky se vytváří prostor pro koordinaci, vedení a kontrolu, 

podřízení zvyšují svou kvalifikaci, odborně rostou a přenášejí stejnou technikou méně 

důležité úkoly na své podřízené, tím vytvářejí motivující pracovní prostředí. 

Nevýhody – při špatném odhadu důležitosti úkolu nadřízeného může dojít k vytvoření 

stresujícího pracovního prostředí tím, že podřízené přetíží a dostane do časového tlaku, 

určitou nevýhodou pro manažera může být ztráta interakce s týmem, s procesem a tím 

pádem ztráta přehledu o řešení a dalších souvislostech.  

Použití – například v oddělení zákaznického servisu je delegována pravomoc vyřizovat  

reklamace přímo týmu operátorů, kteří jsou v nejbližším kontaktu se zákazníkem a zároveň 

vyřizovat reklamaci s dodavateli např. plastiků kreditních karet. V případě, že je 

operátorům delegována pouze pravomoc jednat se zákazníkem (činnost výkonná) ale          

o posuzování oprávněnosti reklamace s dodavatelem rozhoduje nadřízený (činnost 

rozhodovací) jedná se o aplikaci H-modelu. Tato technika se také využívá jako rámec pro 

realizaci tzv. empowermentu. 
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d) MbM  

Výhody – velká variabilita motivačních a stimulačních technik, finanční i nefinanční 

možnosti, možnost vlastní kreativity v generování her, soutěží – speciálně v prostředí 

telefonního centra, při dostatečném rozpočtu možnost zajištění motivujícího pracovního 

prostředí a tím vysoké produktivity. Možnost zaměřit se na specifické oblasti, které je 

nutno zlepšit – například na zákaznické lince nemocnost či řešení krizové situace, vhodná 

kombinace autoritativního stylu vedení a techniky motivační v krizové situaci 

zákaznického centra – př.: přesčas je nařízený a kdo v přesčasech přijme přes určené 

množství příchozích hovorů na pracovní hodinu, dostane odměnu deseti procent měsíčního 

bonusu.  

Nevýhody – nutná častá obměna motivačních programů pracovníků, časté zjišťování 

měnících se motivátorů, roustoucí náklady spojené s finanční motivací. 

Použití –  Motivaci (aktivace spolupracovníků na základě vnitřního podnětu: přání, tužby, 

apod.) a stimulaci (aktivace na základě vnějšího podnětu tzv. incentivu působícího               

na motivační faktory jako jsou např. hmotná zainteresovanost - obvykle na principu 

diferenciace podle výkonu, poskytnutí spoluúčasti, apod.) chápeme jako aktivity zajišťující 

„poskytování důvodu“ pro pracovní nasazení spolupracovníků. Operátory zákaznické linky 

motivujeme nadstardní složkou mzdy nebo soutěží k tomu, aby kromě zajištění servisu 

klientům nabídl další produkt nebo uvedl výhody kombinací produktů firmy. 

2.11 Práce vedoucího s jednotlivci a se skupinou 
 

Prací manažera není jen vedení celých skupin pracovníků. Jeho úkolem je také práce 

s jednotlivci. Ve své řídící činnosti se dostává každodenně do styku s jednotlivými 

řízenými pracovníky. Jeho cílem je podnítit a ovlivňovat jejich pracovní aktivity, vést je 

k odvádění požadovaných pracovních výkonů, které vedou k dosažení stanoveného cíle. 

Manažer si musí uvědomit, že skupinu sestavuje z jedinců, kteří by měli mít odpovídající 

kvalifikaci a současně by měli dokázat spolupracovat. V případě vedení skupiny lidí 

vedoucí pracovník neoslovuje jedince, ale tým. 

2.11.1 Vedení jednotlivce a týmu 

K vedení lidí je důležité určit si předem stanovená kritéria, která je důležité 

dodržovat, aby bylo co nejlépe dosaženo stanoveného cíle. 
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• Důležité je určení vztahu nadřízený a  podřízený.  

• Udržovat rovnováhu mezi pracovníky, kteří jsou řízeni a mezi těmi, kteří jsou 

nadřízení. 

• Vedoucí své požadavky musí sdělovat přímo formou příkazů nebo pokynů 

(možnost doplnění o podrobné instrukce). 

• Zadávat dané úkoly přesně daným pracovníkům. 

• Předem u daných úkolů vymezit odpovědnost a pravomoci. Důležitá je i následná 

kontrola. 

• Organizační cíle, normy a pravidla, musí být účinné a být prosazovány vedoucím 

pracovníkem. 

 V komunikaci s jednotlivcem by měl vedoucí pracovník dát svým podřízeným 

najevo, že bere v úvahu jejich nápady a názory. Měl by se jich dotazovat na jejich pocity          

a všímat si jejich chování v práci. Tyto vjemy mu pomůžou při získávání informací, které 

využije při další práci se svými podřízenými.Je důležité využívat jak pozitivní stimuly, tak 

i negativní, jako kritika, postihy atd..Těmito stimuly může své podřízené dostatečně 

motivovat k lepší práci. Je důležité aby využíval takové metody, které jsou finančně 

dostupné a je možné je využívat opakovaně.  

 Při vedení týmu je důležité stanovit předem kdo má jakou funkci. Důležití je také 

tým koordinovat a moderovat, proto vedoucí musí mít dobře komunikační a integrační 

schopnosti, to napomáhá k udržení týmu v chodu. Správný vedoucí by měl týmu umět 

poradit, měl by pomáhat při řešení konfliktů a zároveň i těmto konfliktům předcházet.        

Je důležité nalézt cestu ke každému členu týmu a také ho zastupovat navenek. 

2.12 Komunikace 
Velmi důležitým prvkem při vedení je komunikace. Komunikace je vlastně  

předávání a porozumění významu sdělení. Manažerská komunikace obsahuje 

interpersonální komunikaci, neboli komunikaci mezi dvěma či více lidmi. Komunikace 

v organizaci může probíhat ve čtyřech tocích. Komunikace směrem dolů je od manažerů 

k zaměstnancům je používána pro předávání informací, příkazů, koordinací, cílů, úkolů         

a hodnocení zaměstnanců. V opačném pořadí se jedná o komunikaci směrem nahoru,          
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od zaměstnanců k manažerům.V tomto případě jde o sběr informací od zaměstnanců o tom 

jak jsou plněny úkoly a jaké se objevily problémy. Dále je tento směr komunikace také 

důležitým zdroje informací o tom jak se zaměstnanci cítí, co si myslí o svých 

spolupracovnících, zdrojem námětu ke zlepšení práce atd. Laterální komunikace probíhá 

mezi zaměstnanci na stejné úrovni. Diagonální komunikace probíhá jak mezi zaměstnanci 

a manažery, tak mezi odděleními i mezi úrovněmi.[3] 

2.12.1 Činnost manažera z hlediska komunikace 

Manažer je většinou tím, kdo udává oblast komunikace a má žádoucí vliv                

na podřízené. Měl by si předem uvědomit co a jak chce svým podřízeným sdělit. Jeho 

důležitou funkcí je také to, že musí svým podřízeným naslouchat a udávat jim správný 

směr  ke splnění cílů. Proto by měl hledat cesty, jak práci obohatit a vylepšit podmínky 

v komunikaci mezi zaměstnanci. Také by měl dohlížet na způsob komunikace,               

aby zbytečná komunikace mezi podřízenými nevedla ke zpomalení a neefektivnosti práce. 

Důležitá je také sociální komunikace, v tomto případě by měl manažer svým podřízeným 

naslouchat. Velmi významnou roli hraje komunikace i ve vedeni. Proto je velmi důležité jí 

pečlivě promyslet a následně vyhodnotit, aby byla co nejefektivnější. Podstatná je v tomto 

případě zpětná vazba, která by měla být podávána tak, aby napomáhala ke zlepšení kvality 

práce. Proto by zpětná vazba měla být vždy spolehlivá a srozumitelná.  

Při komunikaci s pracovníky také hraje důležitou roli styl vedení, který vedoucí 

pracovník využívá. Existuje několik stylů. Například styl orientovaný na postupy, v tomto 

případě manažer dbá na striktní dodržování pravidel. Styl zaměřený na vztahy je dán 

kontakty mezi lidmi a také potřebami manažerů, styl zaměřený na úkoly, se zaměřuje 

především na výkon a často dochází ke stanovení složitějších cílů. Styl orientovaný            

na integraci si vybírá  přístup, který se orientuje na rozvoj zaměstnanců, což má vliv            

na dlouhodobý výkon.  

2.12.2 Komunikace v horizontálních a vertikálních vztazích na pracovišti 

  Tzv. laterální (horizontální) komunikace je komunikací mezi zaměstnanci na stejné 

organizační úrovni. V současném prostředí, které je rychle měnící a chaotické je velmi 

častá a nezbytná pro úsporu času a zlepšení koordinace.  
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Diagonální  (vertikální) komunikace je taková, která probíhá mezi pracovními obory  

mezi úrovněmi. Z hlediska efektivnosti a rychlosti je tato komunikace  přínosem                

pro organizaci. 

Avšak u obou typů může dojít k problémům, pokud zaměstnanci dostatečně 

neinformují své manažery o tom co rozhodli a co udělali. 

V tomto případě lze komunikaci v organizaci ještě rozdělit na další dva typy. 

Formalizovaná a neformalizovaná. Formalizovaná komunikace, je ta která probíhá 

prostřednictvím řetězce příkazů nebo je součástí komunikace nezbytné pro provádění  

práce. V podstatě se jedná o komunikaci, která je spojena s předem daným uspořádáním 

práce. 

Neformalizovaná komunikace v organizaci je taková, která existuje mimo její 

hierarchickou strukturu. Jsou to například rozhovory mezi pracovníky . Tato komunikace 

má dva účely. Umožňuje zaměstnancům uspokojovat jejich společenské potřeby a zvyšuje 

výkonnost firmy, protože vytváří alternativní, často rychlejší a mnohem účinnější 

komunikační kanál. [3] 

2.13 Motivace 

2.13.1 Motivace a odměňování 
 

Motivování a odměňování zaměstnanců představuje pro manažery jeden 

z nejdůležitějších problémů. Pokud manažer chce docílit toho, aby ze svých podřízených 

dostal maximum při plnění cílů, musí vědět proč a jak je motivovat. Musí tedy své 

motivační aktivity přizpůsobit tak, aby uspokojil potřeby a přání těchto zaměstnanců. 

Pojem motivace je z latinského „movere“, jehož překlad znamená hýbat se nebo také 

pohybovat.  Obecné označení pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určitému jednání. 

Motivace je ochota vynaložit značné úsilí pro dosažení  cílů organizace, podmíněné tím,  

že jednotlivec současně uspokojí své potřeby. Je možné říci, že motivace je úsilí 

vynaložené na dosažení jakýchkoliv cílů. V souvislosti s vedením a motivací lidí jsou 

důležité tyto pojmy: úsilí, cíle organizace a potřeby. 
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Úsilí představuje míru intenzity nebo vnitřní síly.  Motivovaný člověk  usiluje velmi 

silně, ale to ještě neznamená, že to povede k vysoké výkonnosti, úsilí tedy musí být také 

zaměřeno na dosažení cílů organizace. 

Potřeby jsou určitým vnitřním stavem , který vede k tmu, že určité výstupy jsou 

atraktivní. Neuspokojené potřeby vytvářejí pnutí, která stimulují vnitřní síly jednotlivce. 

Tyto síly pak způsobují chování namířen k dosažení určitých cílů. Jsou-li dosaženy, 

potřeby budou uspokojeny a napětí se uvolní.[3] 

V motivací lidí je také důležité si přesně stanovit koho budeme motivovat. Lze 

motivovat různé skupiny lidí, ale i jednotlivce. Můžeme motivovat všechny své 

zaměstnance, nebo pouze určitou skupinu, specifické týmy vytvořené za dosažením cíle ale 

i jednotlivce. Motivace ovšem působí i opačným způsobem v organizaci mohou motivovat 

podřízení své nadřízené svými pracovními výkony, které vedou k rychlému naplnění 

stanovených cílů organizace. I podřízení mohou motivovat sebe navzájem svými 

pracovními úspěchy a výkony. Prvkem motivace je také důvěra a podpora od ostatních. 

2.13.2 Zdroje motivace 
 

Zdroje motivace jsou skutečnosti, které vyvolávají lidskou motivaci. Mezi základní patří: 

• potřeby - sou určitým vnitřním stavem, který vede k tomu, že určité výstupy jsou 

atraktivní. Neuspokojení potřeby vytvářejí pnutí, která stimulují vnitřní síly 

jednotlivce. 

• zájmy  - získaný motiv, projevuje se kladným vztahem člověka k věcem nebo 

činnostem, které ho nějakým způsobem upoutávají.  

• hodnoty  - hodnotou rozumíme nějaký důležitý bod, něco čeho si člověk váží, co 

ovlivňuje jeho chování. 

• ideály model / vzor 

• návyky neboli zvyky, vykonávat určitou činnost v určitý čas, opakovaně.[12] 

2.13.3 Motivátory a demotivátory 
Motivátory neboli faktory, které vedou k uspokojení lidské potřeby . Pokud dojde 

k jejich uplatnění, vede to ke zlepšení  práce, či k vynaložení většího úsilí k dosažení 

stanoveného cíle. Jsou to tedy pohnutky, které vedou člověka k lepším výkonům. Mohou 
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působit dlouhodobě a tedy pozitivně. Jako motivátory můžeme označit například 

odpovědnost, povýšení, dosažení cíle a dobrých výsledků. 

Demotivátory, jsou opakem motivátorů. Na rozdíl od nich však působí krátkodobě     

a negativně.. Mezi demotivátory můžeme zařadit špatný systém řízení, kontroly, 

neodpovídající mzdu,  vztahy na pracovišti, bezpečnost na pracovišti. Správný manažer by 

měl těmto situacím předcházet a spíše se snažit o lepší motivaci k práci. Nesprávná 

motivace vede ke špatným výsledkům a k nespokojenosti zaměstnanců. 

2.13.4  Teorie motivace 
Je spousta teorií o motivaci, které vedou k různým metodám k vedení lidí. V této 

kapitole se budu věnovat třem nejznámějším. Mezi tyto významné teorie tedy řadíme 

Maslowovu hierarchii potřeb, McGregorovu teorii X aY, Herzbergerovu teorii. 

2.13.4.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Autorem této teorie je Abraham Maslow, psycholog, který vycházel z předpokladu, 

že uvnitř každého člověka je skryto pět potřeb, které jsou v určitém pořadí: 

 

Obrázek č.1 – Maslowova hierarchie potřeb 
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1. Fyziologické potřeby : jídlo, pití, přístřeší a další fyzické potřeby. 

2. Potřeby bezpečí : jistota, ochrana před útrapami, jistota, že fyziologické potřeby budou    

zajištěny. 

3. Společenské potřeby : citové vztahy, sounáležitost, akceptování lidmi, přátelství. 

4. Potřeby úcty a uznání : seberespektování, samostatnost, uznání, pozornost. 

5. Potřeby seberealizace : rozvoj, dosažení určitého potenciálu, sebeuspokojení, snaha být 

tím pro co mám schopnosti. 

  Maslow tyto potřeby  rozdělil do úrovní od nejnižší po nejvyšší. Potřebami nižšího 

řádu jsou fyziologické potřeby a potřeby bezpečí. Zbývající tři jsou považovány za potřeby 

vyšší úrovně. Potřeby vyšší úrovně jsou uspokojovány interně, zatímco jsou převážně 

uspokojovány externě. 

  Podle Maslowa je nutné, aby každá úroveň byla uspokojena, aby mohlo dojít 

k aktivaci další, vyšší úrovně. Jakmile se tyto potřeby uspokojí, přestávají být impulsem 

k motivaci, a to platí i pokud jsou uspokojeny jen z části, tím pádem se stávají 

dominantním impulsem pro uspokojení potřeby vyšší úrovně. Takže pokud chceme někoho 

motivovat musíme nejdříve zjistit na které úrovni se nachází a zaměřit se na úroveň vyšší. 

Manažer by v tomto případě  měl měnit postupy tak, aby potřeby zaměstnanců mohly být 

postupně uspokojovány.[3] 

2.13.4.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie      

Teorie motivačních a hygienických faktorů autora Fredericka Herzbergera. V této 

teorii se jedná o existenci vnitřních faktorů, které jsou spojené s pracovní spokojeností        

a motivací, a vnější faktory, které jsou spojeny s pracovní nespokojeností. Za předpokladu, 

že vztah jednotlivců k práci je základem a že jejich přístup k práci určuje úspěch nebo 

neúspěch. Důležitou otázkou v této teorii je „ Co lidé očekávají od práce, kterou 

vykonávají?“ Podle odpovědí mohl dospěl k závěru. Když se lidé cítí v souvislosti se svojí 

prací dobře, potom to přičítají sobě samým, pokud jsou nespokojeni, zaměřují se na vnější 

vlivy, jako firemní politika, vedení, mezilidské vztahy a pracovní podmínky. 

Podle Herzbergera jsou faktory, které vedou ke spokojenosti s prací, odlišné           

od těch, které vyvolávají nespokojenost. Proto manažeři, pokud chtějí odstranit faktory 

vedoucí k nespokojenosti s prací, pravděpodobně vytvoří na pracovišti harmonii, ale nikoli 
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motivaci. A protože zaměstnance nemotivují, vnější faktory, které vyvolávají 

nespokojenost , jsou označovány jako hygienické vlivy. Jsou-li tyto faktory adekvátní, lidé 

nebudou nespokojeni, ale nebudou ani spokojeni, tedy motivování. Motivovaní lidé          

ve vztahu k jejich práci vyžaduje používat motivační faktory. [3] 

 

Tabulka č.1 – Herbergerova dvoufaktorová teoriе [3] 

Motiva ční faktory Hygienické vlivy 

dosažení něčeho vedení, dohled 

Uznání firemní politika 

Práce jako taková vztahy s nadřízenými 

Odpovědnost pracovní podmínky 

obohacení práce Mzda 

růst, rozvoj vztahy se spolupracovníky 

  

osobní život 

vztahy s podřízenými 

Status 

Jistota 

  

Extrémní uspokojení Neutralita Zásadní nespokojenos t 

 

2.13.4.3 McGregorova teorie X a Y  

Souhlas McGreogr se nejvíc proslavil dvěma soubory předpokladů o lidské podstatě, 

pod názvem teorie X a teorie Y. Teorie X představuje negativní pohled na lidi. 

Předpokládá, že pracovníci mají malou ctižádostivost, nemají rádi práci, chtějí se vyhnout 

odpovědnosti a musí být intenzivně kontrolováni, aby pracovali efektivně.  
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Teorie Y obsahuje pozitivní pohled. Předpokládá, že pracovníci mohou sami sebe 

řídit, vyhledávají odpovědnost a práci považují za přirozenou činnost. Tyto předpoklady 

vyjadřují skutečnou podstatu pracovníků přesněji a měly by být návodem pro manažerskou 

praxi. 

Důležitost této teorie pro motivaci je v předpokladu, že teorie X je o potřebách 

nižšího řádu, zatímco teorie Y říká, že potřeby vyšší úrovně jsou dominantní.              

Podle McGregora jsou předpoklady teorie Y více platné, než  předpoklady teorie X.          

Proto je podle něj důležitá spoluúčast na rozhodování, zajímavá práce spojení 

s odpovědností a dobré vztahy ve skupině, které vedou k maximalizace motivace 

zaměstnanců. [3] 

 

2.13.4.4 Expektační teorie (dle Vrooma) 

Podle této teorie je motivace funkcí těchto tří  současně působících faktorů: 

- expektace, tj. očekávání subjektu, že určité chování a jednání povede k zamýšlenému 

výsledku, 

- instrumentality, tj. očekávání, že tento výsledek povede k určité odměně, 

- valence, tj. získání  odměny povede k očekávané míře uspokojení. 

Motivace, resp. stimulace může být maximálně úspěšná pouze tehdy, jestliže jsou 

„ošetřeny“ všechny tři faktory současně. Navíc subjektu na který se působí jsou způsoby 

„ošetření“ srozumitelné a tento se s nimi v požadované míře ztotožnil.  

 

2.13.4.5 Teorie stanovení cílů (dle Edwina Lockeho) 

            Tato teorie staví do popředí problematiku  kvality  a částečně i  dynamiky stanovení 

cílů se všemi jejich komponentami jako jsou realizovatelnost, kvantifikovatelnost, 

operacionalizovatelnost, verifikovatelnost. Je založena na poznatku, že pokud se subjektům 

nedaří dosáhnout vytčených cílů volí jednu ze dvou možností: 

změnu chování  při zachování totožného cíle 

změní cíle při zachování totožného chování 
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Všechny tyto techniky vedení reprezentují tzv. “dílčí koncepce“ managementu,       

z nichž každá zdůrazňuje pouze určitý aspekt managerské práce. V praxi skutečně 

použitelný přístup je téměř vždy kombinací více technik současně, přičemž proporční 

zastoupení každé techniky je situačně závislé.  

2.13.5 Motivace a výkon 
 

Motivace je důležitým prvkem ke zlepšení výkonu. Když jsou podřízení špatně 

motivování může to vést k těmto situacím: 

Zvyšuje se: 

• absence, 

• doba kdy se podřízení věnují svým osobním věcem a nevěnují se svým úkolům, tím 

pádem se prodlužuje doba k dosažení určitého cíle, 

• šíření pomluv a nepravdivých informací. 

Snižuje se: 

• soustředěnost a efektivita práce, 

• rychlost plnění úkolů, 

• ochota přijmout zodpovědnost, 

• dochvilnost. 

2.13.6 Význam a faktory motivování k práci 
 

Vliv motivace na pracovní výkon. Je známo, že motivovaní pracovníci odvádějí   

ve své práci mnohem lepší výkony, jejich práce je efektivnější a více využívají svých 

schopností. Z tohoto důvodu jsou ve firmách vytvářeny motivační programy. Ty mají 

prostřednictvím  systematického působení na motivaci pracovníků vést k: [4] 

• Přijetí cílů organizace ( posílit angažovanost pracovníků a jejich podíl na řídících 

aktivitách) 

• K dosažení žádoucích změn v pracovním jednání, které by vedly k vysokým pracovním 

výkonům. 
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• K podpoře pracovní spokojenosti ( uznání a nehmotné ocenění pracovníků). 

S těmito programy souvisejí také programy a systémy vzdělávání a rozvoje 

pracovníků‚ (nejen podpora a rozvoj profesní kompetence, ale také naplnění potřeb uznání 

a sebeaktualizace pracovníků) a systém odměňování založené na výkonu (finanční              

i nefinanční odměny jako motivační faktor). Mezi konkrétní faktory ovlivňující pracovní 

motivaci a mezi nástroje motivování pracovníků můžeme  tedy zařadit: [4] 

• Náplň práce / obohacení a rozšíření jejího obsahu v souladu se schopnostmi 

pracovníka) a dohodu  na výkonových cílech. 

• Participaci ( zapojování) pracovníků a možnost angažovat se na cílech firmy nebo 

týmu ( od přípravy cílů až po zhodnocení jejich dosažení ) 

• Přenášení pravomocí ( delegování ) a odpovědnosti za vlastí výkon i za výkon týmu 

na pracovníky 

• Efektivní komunikaci manažera se svými podřízenými a systém zpětné vazby  

• Informovanost o děné ve firmě a poskytování všechny informací, které pracovníci 

potřebují nejen pro svůj aktuální pracovní výkon, ale také pro pocit jistoty,                

že s nimi firma počítá 

• Nastolení takových vztahů, které podporují firemní kulturu i konkrétní vztahy           

ve firmě i uvnitř pracovních skupin 

• Sociální programy a retenční programy 

• Způsob chování manažera ke svým spolupracovníkům.[4] 

 

2.13.7 Odměňování jako strategický systém dlouhodobé motivace 
zaměstnanců 

Odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost v organizaci je asi nejstarší          

a zároveň jednou z nejdůležitějších činností oddělení lidských zdrojů. Záměrně používám 

termín efektivní působení, a ne pracovní výkon. Odměňování v sobě totiž zahrnuje jednak 

složky, které se plně vztahují k výkonu jednotlivce, zároveň jsou ale zaměstnanci 

odměňováni za příslušnost k organizační jednotce či organizaci jako celku. 
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Jsou to jednak formy peněžní odměny, které se dají rozdělit dále na mzdu nebo plat 

(dále jen mzda), na bonusy a na podíl na zisku z prodeje. Dále jsou to tzv. nepeněžní 

odměny, do kterých patří zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem jednomu 

zaměstnanci, skupině či všem zaměstnancům ve společnosti. Těmto výhodám říkáme 

benefity. Do benefitů se v moderním pojetí zařazují i méně viditelné, jako je lepší kancelář 

či výkonnější počítač, lépe vybavený automobil či novější typ mobilního telefonu. Mohou 

zde být i takové formy odměn jako je formální pochvala, povýšení či pověření vedením 

projektu či prací, která je pro zaměstnance zajímavá a přitažlivá, dále pak i větší 

rozhodovací pravomoci či větší samostatnost.  

Dále můžeme mezi nehmotné, avšak velmi důležité odměny, motivující zaměstnance 

k efektivnějšímu výkonu, zařadit i dobrou firemní kulturu společnosti, vnitřní komunikaci 

mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem, jakožto i mezi vedením a zaměstnanci, 

participativní způsob řízení a férové hodnocení zaměstnanců, založené na objektivním 

systému.[13] 

Pravidla pro odměny by tedy měli být následující: 

• odměna by se měla vztahovat přímo k výkonu, 

• měla by přicházet co nejdříve po dokončení výkonu, nikdy ne předem, 

• pracovník by měl přesně vědět, za jaký výkon odměnu dostal. 

 

2.13.8 Motivační program 
 

Motivační programy jsou uceleným souborem opatření při vedení lidí, jejímž cílem 

je aktivně ovlivňovat pracovní chování lidí a vytvořit u všech zaměstnanců pozitivní vztah 

k organizaci a práci. Měl by být součástí personální strategie. 

Cílem motivačních programů je posílit loajalitu pracovníků k firmě a vzbudit          

u zaměstnanců zájem rozvíjet sama sebe. Jde vlastně o jakýsi vnitřní podnikový návod,          

jak uplatňovat stimulační prostředky, aby bylo dosaženo cílů organizace. 

Aby mohly být vytvořeny správné a fungující motivační programy, musí se 

nejdříve provést jakási analýza skutečností ve společnosti a zjistit, jaké všechny 
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skutečnosti mají podstatný vliv na fungování podniku, na ochotu zaměstnanců pracovat      

a na jejich výkonnost. Pro úspěšnost motivačního programu je důležitá také znalost 

osobnosti člověka, jeho vnitřních motivů. [14] 

2.13.9 Tvorba motivačního programu 
 

Tvorbu motivačních programů je možné rozčlenit do několika kroků: 

• zjištění, jaká je motivace pracovníků a vyhodnocení jejich spokojenosti                        

či nespokojenosti, 

• určení oblastí, na které je třeba motivační program zaměřit, 

• zjištění, jaká je současná výkonnost pracovníků, a porovnání se žádoucí úrovní, 

• určení, jaké stimulační prostředky v rámci motivačních programů se využijí, a stanoví 

se podmínky jejich použití, 

• vlastní sestavení motivačního programu (ve formě dokumentu), 

• seznámení všech pracovníků s motivačním programem, 

• kontrola používání a fungování motivačního programu (např. formou zpětné vazby), 

popř. jeho úpravy. 

Správně vytvořený a zrealizovaný motivační program přispívá k hospodářské 

prosperitě podniku, podporuje pracovní motivaci, výkonnost zaměstnanců a vede ve svém 

důsledku k celkové pracovní spokojenosti zaměstnanců.[14] 
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3. Charakteristika společnosti a vybrané skupiny pracovníků 
  

 V této kapitole popisuji společnost, ve které se popsaný případ uskutečnil a ve které 

popsaným způsobem řešili přechod operátora zákaznické linky na pozici vedoucího týmu. 

Dále uvádím na obrázku č.2 organizační strukturu společnosti a v následující 

kapitole popis charakteristik jednotlivých členů managementu oddělení péče o zákazníky, 

jejich styl vedení a také techniky řízení podřízených, které používají. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 
 

 Společnost, ve které se konkrétní případ odehrál je mezinárodní bankovní institucí 

působící sedm let i v České republice, je to zavedená spíše menší banka s pěti procentním 

podílem na českém trhu kreditních karet a osobních půjček, prodej těchto produktů se 

uskutečňuje prostřednictvím obchodních zástupců, nikoli skrze zákaznickou linku.  

3.2 Organizační struktura oddělení Zákaznické linky 
 

 

 Obrázek č. 2 – Organizační struktura oddělení 

Manažer vnitřních operací – člen TOP 
managementu

Manažer zákaznické linky

Manažer odchozích hovorů

8 operátorů

Manažer příchozích 
hovorů

Vedoucí 
týmu A

12 

operátorů

Vedoucí 
týmu B

12 

operátorů

Vedoucí 
týmu C

12 

operátorů

Manažer administrativní a 

technické podpory

6 členů 

týmu

Risk manažer Fraud manažer Manažer schvalování
Manažer Vymáhání 

pohledávek
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Regionální vrcholový management společnosti se nachází v zahraničí, top 

management pro České zastoupení však v Praze. Jak je vidět z obrázku č. 2 výše oddělení 

péče o zákazníky, kam spadá i zákaznická linka, vede člen top managementu, který řídí 

přímo pět členů  středního managementu. Jedním z nich je také Manažer zákaznické linky, 

který vede tři členy střední až základní úrovně řízení: manažera odchozích hovorů, 

manažera příchozích hovorů a manažera administrativní a technické podpory. V týmu 

odchozích hovorů je osm operátorů, kteří vyřizují žádosti o kontakt, stížnosti a případy 

vyžadující delší čas ke zpracování. Tým administrativní a technické podpory má šest členů 

řešících administrativní úkoly a záležitosti týkající se ústředny, systémů a technického 

vybavení zákaznického centra. V týmu příchozích hovorů jsou tři vedoucí týmů základní 

úrovně řízení, v každém týmu je dvanáct operátorů pracujících na dvě směny, kteří celou 

pracovní dobu věnují vyřizování příchozích hovorů klientů banky, jako jsou běžné dotazy 

na zůstatky, transakce a žádosti o změnu či úpravu osobních údajů, samozřejmě také 

stížnosti a žádosti o zablokování, zrušení nebo uzavření kreditní karty. Prostřednictvím 

zákaznické linky se také vysvětlují dotazy spojené se smlouvou o úvěru nebo kreditní 

kartě. 
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4. Současný přístup managementu k vedení pracovníků 
Zákaznické linky  

 
Ke svému příkladu z mé dosavadní praxe jsem si vybral případ nebo situaci,           

která se velice často stává na pracovištích podobného typu. Jde o práci se začínajícím 

vedoucím pracovníkem, o jeho přechod z pozice operátora do pozice vedoucího týmu.        

Je to standardní situace na všech pracovištích s větší skupinou telefonních operátorů             

a chyby v tomto procesu se ve většině případů opakují. Rád bych proto na následujících 

řádcích popsal opakující se chyby a pokusil se dát návod na vhodné řešení takové akce.  

4.1 Styly a techniky vedení vedoucích pracovníků oddělení 
 

Popis stylů vedení jednotlivých manažerů příkladu: 

• Manažer oddělení – člen Top managementu – autorita s liberálním stylem vedení. 

Manažerem oddělení péče o zákazníky je zkušený manažer s praxí ve vedení členitých 

struktur společností. Je velkou autoritou ve společnosti a praktikuje liberální styl 

vedení, kde i vzhledem ke své vytíženosti a nemožnosti se detailně věnovat 

podprocesům jednotlivých oddělení klade důraz na výběr kvalitních přímých 

podřízených. Používá k vedení svého týmu technik MbO a MbD, tzn. určuje kolektivní 

cíle a deleguje odpovědnosti.  

• Manažer zákaznické linky – zkušený manažer s autokratickým stylem vedení. 

Manažer zákaznické linky je v tomto oboru zkušeným manažerem ovšem 

s autokratickým stylem vedení. Je velice aktivní v realizaci úkolů a produkuje množství 

nápadů, které ovšem do značné míry zpracovává sám. Své tři přímé podřízené řídí 

jasnou exekucí již připravených úkolů, nedává jim prostor k účasti na řešení a tím 

pádem je nadále nerozvíjí a dostatečně nemotivuje. Praktikuje techniky vedení MbE, 

kde si ovšem podstatnou část rozdělených úkolů řeší sám a jen velmi nepodstatné části 

nechává řešit manažera příchozích hovorů a jeho vedoucí týmů. Spolu s tím ale 

technikou MbM motivuje své podřízené bonusovým schématem, který sám připravil.  

• Manažer příchozích hovorů – je méně zkušený manažer s demokratickým,  

humanistickým stylem vedení. Nechává exekuci úkolů na vedoucích týmů, ale částečně 

se podílí na rozhodování. Používá MbM techniku vedení tím, že klade důraz                 
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na výsledky a bonusové hodnocení týmů svých podřízených. Nevýhodou v tomto 

případě je styl řízení jeho nadřízeného, který má tu kontrolu nad konečném rozhodnutí.  

• Vedoucí týmů – málo zkušení ve vedení pracovníků už z toho důvodu, že všichni 

původně povýšili z operátorských pozic. Své týmy motivují na základě bonusového 

schématu, na jehož vývoji se podíleli jen velmi málo jak oni tak jejich přímý nadřízený. 

Tito liniový manažeři nejsou schopni pracovat na vývoji svých týmů, v zásadě 

nemohou ovlivňovat strukturu bonusového schématu, ani vhodně doplňovat tým             

a plánovat růst svých podřízených, nevytvářejí vhodné pracovní prostředí. Nejsou 

zároveň schopni prezentovat výsledky svých týmů směrem nahoru, ani vysvětlit 

případné nedostatky.  

4.2 Přechod z operátorské pozice na pozici vedoucího týmu  
 

 Nově povýšený operátor pracoval ve firmě bez předchozích pracovních zkušeností 

dva roky, byl to absolvent střední ekonomické školy. Během těchto dvou let se stal jedním 

z nejlepších operátorů. Na pozici operátora měl dlouhodobě nejlepší hodnocení kvality 

hovorů, optimální průměrnou délku hovoru a pravidelně jedny z nejvyšších počtů hovorů 

na pracovní hodinu. Měl i vzhledem k velké fluktuaci v oddělení dobré postavení, ostatní 

většinou služebně mladší operátoři se od něho učili a respektovali ho. Na vyšší pozici byl 

vybrán také díky vlastní zodpovědnosti k plnění cílů a ambicemi stát se vedoucím, protože 

sebemotivace byla v tomto prostředí demokratického vedení nejdůležitější. Mezi členy 

týmu měl nový vedoucí i nadstandardní pracovní vztahy.  

Jmenování operátora do pozice vedoucího týmu se uskutečnilo formou emailové 

komunikace směrem k týmu i vedení. Odpovědnosti, cíle a úkoly mu předal manažer 

příchozích hovorů formou písemného popisu pracovní pozice a seznamem klíčových 

osobních ukazatelů. Zde již nastala první chyba tohoto manažera v nevhodné formě 

komunikace a správného plánování.  Tím pozici novému vedoucímu týmu neusnadnil, 

naopak ho dostal do velice složité situace a sám si tím připravil mnohem těžší práci           

do budoucna. I forma a způsob komunikace takové změny je velmi důležitá pro všechny 

zúčatněné strany.   
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4.3 Rizika spojená s nevhodným vedením vedoucího týmu, chyby 
nadřízených 
 

 Samotná práce na nové pozici je pro nezkušeného manažera zpočátku velice 

obtížná. Z hodnoceného se stává hodnotícím, musí osobně, nikoli po telefonu, řešit 

konfliktní situace, naučit se číst v reportech a grafech, kontrolovat a prezentovat sebe i tým 

a samozřejmě je s touto pozicí spojená mnohem vyšší byrokracie. V našem případě se 

nedostalo kromě vhodné komunikace ani počáteční nutné podpory při výkonu práce          

na vedoucí pozici. Vedoucí bez zkušeností chtěl samozřejmě udržet stávající vztahy              

a vazby a přesto lidi řídit, převzal nechtěně demokratický styl vedení svého předchozího 

nadřízeného a to i s chybami. Nejčastější chyby při takové změně jsou v nedůslednosti            

a nedomyšlení následků demokratického stylu vedení na této úrovni. Snaha udržet vztahy 

ve stejné rovině a přesto operátory řídit lze jen velmi omezeně. V tomto případě se stalo to, 

že nový vedoucí nebyl veden a řídil tým v úvolněné atmosféře až do doby, kdy vše vedlo 

k podstatnému zhoršení výsledků konkrétního týmu proti ostatním, snížení počtu hovorů 

na pracovní hodinu, snížení kvality hovorů a hlavně celému oddělení zhoršení průměrného 

času servisu klientů (procento přijatých hovorů do 10 vteřin), tím pádem k narušení vztahů 

na oddělení. Protože základním prvkem hodnocení všech tří týmů byl společný ukazatel 

výkonnosti (procento přijatých hovorů do 10 vteřin) tak došlo k narušení finanční motivace 

zbývajících dvou týmů, tím k dalšímu zhoršení celkových výsledků (servisního koeficientu 

složeného z procenta přijatých hovorů do určité doby, kvality hovorů a celkových počtů 

přijatých hovorů). V odděleních tohoto typu je přímá finanční motivace jednou 

z nejdůležitějších. Část mzdy je vyplácena formou bonusu dle výkonnosti a struktura 

pracovníků na pozicích operátorů je převážně tvořena mladými lidmi s neurčitou 

představou o další kariéře, proto spokojenost a harmonie v týmu výrazně ovlivňuje osobní 

spokojenost jednotlivců. Motivační faktory jako seberealizace, růst, rozvoj a práce jako 

taková nejsou u většiny operátorů tak silné jako mzda, vztahy na pracovišti a uznání.  

 V našem případě bylo novému vedoucímu oddělení při zhoršení výsledků řečeno 

nadřízeným, že je nutné se během tří měsíců vrátit minimálně na výkonnost před jeho 

povýšením a že by měl vzhledem ke zkušenostem a kvalitám na pozici operátora tento úkol 

bez problémů zvládnout. Nastavený akční plán počítal s přímou podporou manažera 

příchozích hovorů, což bylo tradičně direktivně nařízeno manažerem zákaznické linky.         
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Cíl však splněn nebyl, protože vedoucí týmu při okamžité změně svého stylu vedení          

na autokratický neměl potřebný respekt operátorů. Atmosféra se zhoršila, vztahy mezi 

operátory a vedoucím se zničily a neustálé navyšování tlaku na výsledky zapříčinil odchod 

tří operátorů. Nováčci sice přišli s potřebným respektem, ale kvalit seniorních operátorů 

dosáhli až po uplynutí lhůty. Kombinace autokratického vedení spolu s technikou určování 

sjednocených cílů (MbO) nebyla vhodná vzhledem k nízké podpoře přímého nadřízeného     

a nevhodném plánování. Zároveň ale také nezkušeností s podobným stylem vedení 

manažerem příchozích hovorů.   

Výsledkem tedy byl nedobrovolný odchod původně nejlepšího operátora z důvodu 

neuspokojivých výsledků na pozici vedoucího týmu. Logicky nabídku vrátit se                      

na operátorskou pozici nepřijal a odešel z firmy. Což je v podmínkách telefonního centra 

nejhorší možná varianta.  
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5. Návrh optimálního způsobu vedení pracovníků Zákaznické 
linky 

 

Na tomto příkladu jsem chtěl poukázat jak chyby ve způsobech vedení lidí mohou 

vést ke zhoršení výsledků celého oddělení, narušení vztahů na pracovišti a ztráty 

zaučených, seniorních operátorů, kteří jsoou velmi nedostatkovou pracovní silou na trhu 

práce v České republice. Samozřejmě ideální variantu vedení operátorů a pracovníků 

zákaznické linky obecně nelze jednoznačně určit, ale lze je efektivně řídit kombinací 

základních typů a technik vedení lidí.  

5.1 Optimální styly a techniky vedení  vrcholového managementu 
 

• Manažer oddělení – vhodným stylem vedení je dle mého názoru demokratický styl 

s kombinací MbO jako základní a doplňkovou MbD technikou vedení, tzn. určovat 

kolektivní cíle a delegovat nejen úkoly, ale i odpovědnosti za splnění či nesplnění, 

přesto ale mít rozhodující vliv na nejdůležitější rozhodnutí. I přes předpokládanou 

časovou náročnost věřím, že lze delegovat podstatnou část úkolů, přesto mít přehled     

a tím mít moc včas zasáhnout. Liberální styl vedení je další variantou, ale v tom 

případě je potřeba věnovat velkou pozornost na výběr přímých podřízených,             

tedy vyššího – středního managementu, a to nejen typologicky, ale i manažery               

s vhodným stylem vedení podřízených s ohledem na specifika zákaznické linky.  

 

5.2 Optimální styly a techniky vedení  středního managementu 
 

• Manažer zákaznické linky – Na této úrovni vedení a řízení je nejvhodnějším stylem 

demokratický. Manažer zákaznické linky měl v této konkrétní situaci mnohem více 

využívat potenciálu svých podřízených, konzultovat s nimi zásadní otázky, pracovat 

s jejich návrhy, delegovat úkoly, tím zvyšovat jejich kvalifikaci, pomáhat s problémy. 

Ale s tím vším zároveň přenášet zodpovědnost na své podřízené, kontrolovat                 

a vyžadovat dohodnuté cíle. Jednoduše měl být schopný kombinovat více stylů vedení 

s převládajícím demokratickým stylem vedení s MbE technikou rozdělování úkolů dle 

důležitosti.   
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• Manažer příchozích hovorů – I na úrovni nižšího managementu v oddělení 

zákaznické linky je dle mého názoru nejvhodnějším stylem demokratický, ovšem už 

v určité kombinaci s direktivním řízením, důslednou kontrolou a MbE technikou 

vedení. Po rozdělení úkolů na své podřízené by měl být manažer i konzultantem                     

a trenérem, alespoň na začátku kariéry uvedeného vedoucího týmu. Velmi důležitou 

částí této úrovně řízení je komunikace, kde nastala první chyba v konkrétním případě 

přechodu z operátora na vedoucího. 

Vhodnou komunikací a naplánováním takového kroku se dá získat velký náskok             

a lehčí vstup operátora na vedoucí pozici. Je potřeba brát v úvahu jeho aktuální 

postavení, vztahy mezi členy týmu a prostor pro jeho adaptaci ve vedoucí pozici. 

Správným řešením, zvlášť pro vedoucího s demokratickým stylem vedení, je vše 

pečlivě naplánovat, připravit a hlavně vhodně komunikovat. Nejlépe osobním 

vyhlášením na společném setkání zaměstnanců oddělením, dodat té pozici na patřičné 

důležitosti a získat tak pro nového vedoucího lepší startovní pozici, při veřejném 

vyhlášení je také možnost již předpřipravit operátory na to, že dojde k určitým změnám 

ve vztazích a zároveň je motivovat vidinou stejné možnosti k lepším výkonům, cíleně      

a připraveně poukázat na výsledky jmenovaného na operátorské pozici. Zajištěním 

přítomnosti vedoucího oddělení dodat na důležitosti takového jmenování, to vše jsou 

drobnosti, které zvlaště u novějších operátorů motivují a fungují požadovaným 

směrem.  

Komunikace směrem nahoru i dolů, forma prezentace změn, výsledků i hodnocení 

je podstatnou součástí manažerských dovedností v telefonním centru. Je potřeba,            

aby  manažer své vedoucí týmů, zvlášť nově povýšené zpočátku velmi intenzivně vedl, 

jednoznačně určil pravidla a vyžadoval jejich plnění. Důslednost a zpětná vazba jsou 

v takových případech také důležité při vedení lidí. Vzhledem k tomu, že vedení 

samotných operátorů telefonní linky je více autokratické vedení, je důležité vybrat 

vhodné vedoucí a vést je k tomuto stylu. Samostatnou kapitolou jsou krizové situace, 

které v odděleních jako je zákaznická linka nastávají často, při nedostatku operátorů 

nebo při náhlém zvýšení příchozích hovorů. V takových případech je potřeba přistoupit 

k direktivnímu řízení operátorů, určení úkolů, nařízení směn a kontrole délky hovorů.  
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5.3 Optimální styly a techniky vedení  základní úrovně managementu 
 

• Vedoucí týmů –  Manažeři na této úrovni vedení by dle mého názoru měli 

v zákaznických centrech používat metodu vedení MbM, tedy motivační vedení tím,         

že nastaví spolu s nadřízeným progresivní motivační schéma založené na několika 

kritériích, jako je počet hovorů za hodinu a kvalita hovorů z náslechů. Společným          

pro všechny by měl být tzv. „service level“, tedy počet přijatých hovorů do 15 sekund 

vůči všem příchozím hovorům. Operativní aktivity jako určování směn, řízení 

přestávek, včasné příchody do zaměstnání i testy znalostí systémů a produktů řídit více 

v autokratickém stylu vedení. Přílišná volnost stejně jako vysoký podíl základní mzdy 

vůči bonusové části vede v takovém prostředí ke snižování výkonů a produktivity.   
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6. Závěr 
 

Cílem práce bylo navrhnout optimální techniky a styly vedení pracovníků 

zákaznické linky s ohledem na specifika tohoto oboru. Splnit jsem ho chtěl ukázkou         

na konkrétním případu, jak mohou nevhodně vybraní manažeři, jejich způsob vedení, 

forma komunikace a motivace ovlivnit chod oddělení jako je zákaznické centrum, kvalitu 

práce takového oddělení a spokojenost jeho pracovníků. Zároveň jsem chtěl dát určitý 

návod, jaké techniky a styly vedení jsou vhodné pro manažery pracující v oddělení péče            

o zákazníky.  

Zaměřil jsem se na to, jak vést nového liniového vedoucího pracovníka, jak je tento 

prvek důležitý pro samotného vedoucího, jaké chyby se vedoucí v konkrétním případě 

dopustil a jak tento moment optimálně řešit. Sám jsem se do stejné situace dostal jak 

z pozice postupujícího operátora, tak z pozice nadřízeného. Ačkoli se může zdát tato 

změna jednoduchá a vedení liniových manažerů základní úrovně řízení snadné, často se 

popsané chyby opakují s podobným výsledkem.  

Z mé práce vyplynulo to, že nejvhodnějším stylem řízení v zákaznickém centru je 

demokratický styl s jasným rozdělováním nebo delegací úkolů a vhodným nastavením 

motivačních schémat. Čím blíže k samotným operátorům, tím více používat direktivní, 

autokratické řízení.   

Také bych rád doplnil rozdíly, díky nimž není možné popsané optimální řešení 

praktikovat v odlišných pracovních podmínkách například výrobního závodu nebo 

montážní linky. I přesto, že i zákaznická linka funguje na opakujících se procesech             

a základní úroveň řízení nese podobná specifika, tak je v ní větší pozornost věnována 

motivaci lidí a vhodnému řízení jejich práce než nastavování norem s maximální 

optimalizací času a pracovní činnosti.  

Na závěr bych rád porovnal výhody a nevýhody různých stylů vedení 

z mezinárodního pohledu. Na základě zkušeností s prácí manažerů i operátorů 

zákaznických center v zahraničí musím uznat, že řadím kvalitu českých manažerů střední 

až základní úrovně hodně vysoko. Česká zodpovědnost, kreativita a kvalita práce je 

v porovnání s východoevropskou a asijskou nedůsledností, neochotou se učit a určitou 

nechutí k práci ve velkém kontrastu. Hodnotím zde pouze oblast telefonních center,         
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ale mohu říci, že se v Čechách už dostáváme do stadia, kdy si i vedoucí základní úrovně je 

schopný klást cíle a úkoly bez velkého direktivního řízení, což je v zemích jako Rusko, 

Čína, Kazachstán, Ukraina nebo Bělorusko nemyslitelné. V těchto zemích není možné      

bez direktivního řízení udržet dlouhodobě výkonnost ani kvalitu. Bez jednoznačného 

určení cílů, kroků ke splnění, časového harmonogramu, postihů za nesplnění a důsledným 

kontrolám dochází k chybám, nedostatkům, nevyvíjení nebo obcházení procesů,               

tím zvyšování nákladů a ztrátám. Paternalistický model vedení nebo model lidských vztahů 

je vhodný v zemích jako je Vietnam nebo Indonesie, kde jsou i pracovní vztahy založené 

na mezilidských vztazích s potřebnou silnou osobností ve vedení.  
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