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Mají úspěšní manažeři větší zájem na tom, jak dosáhnout stanovených
cílů, nebo na rozvoji vlastních lidí? Efektivní manažeři vědí, že aby těchto
cílů vůbec mohli dosáhnout, musejí být skutečnými vůdčími osobnostmi, které lidi vedou, motivují, koučují je a pečují o všechny své podřízené.
Takže hledání rovnováhy mezi leadershipem a managementem by mělo
být hlavní starostí těch, kdo chtějí být úspěšní ve své práci.
Především je důležité zamyslet se nad tím, co děláme sami a k čemu
druhé vedeme. Je třeba také identifikovat vlastní styl leadershipu a přizpůsobit ho tak, abychom od lidí získali ty nejlepší výsledky jak pro své
dobro, tak i pro dobro naší organizace.
Způsob, jakým na lidi pohlížíme a jak je hodnotíme, spolu se světem,
který nás obklopuje – to všechno utváří naše vnímání reality a prostředí, ve kterém pracujeme. V této knize se zamyslíme nad tím, co všechno o leadershipu víme, a podělíme se s vámi i o naše přesvědčení, která
vznikla na základě našich vlastních vůdčích zkušeností.

Měnící se role manažera a lídra
Svět se rychle mění a od těch, kdo jsou ve vůdčích a manažerských
pozicích, se očekává, že budou k těm změnám přihlížet ve změněných
přístupech k managementu a k leadershipu. Ať už žijete a působíte v Evropě, Africe, v obou Amerikách nebo v Tichomoří, konkurence nás neustále nutí být lepšími, výkonnějšími, produktivnějšími, abychom dosahovali větší profitability při výrobě našich produktů a abychom doručovali
lepší služby. A tlaky nevycházejí jen od našich konkurentů. Nároky našich lidí, interních i externích zákazníků, dodavatelů, distributorů a obchodních partnerů se neustále stupňují. Pokud máme v dnešním rychle
se měnícím světě zůstat konkurenceschopnými, musíme úspěšně vést své
firmy i v 21. století.

Vytvořte vizi a sdílejte ji s druhými
Musíte být kreativní. Je třeba, abyste vytvořili svou vizi, kterou budete sdílet s druhými. Je také nutné, abyste byli schopni s nimi o této vizi
efektivně komunikovat. Je třeba naléhat na lidi, aby se v myšlení posu6

nuli za hranice standardních způsobů uvažování. Proto je třeba vytvořit
nové popisy pracovních pozic a dovést podřízené k takovému přístupu
k práci, který zaručí, že vaše firma obstojí i v dnešních tvrdých podmínkách. Je také samozřejmě nutné přijímat a kultivovat takové lidi, kteří
budou schopni pomoci nám posunout naši firmu na vyšší úroveň. To
samozřejmě nemůžete zvládnout sami, při tomto úsilí vám musejí pomoci právě vaši lidé. Ale abyste toho vůbec dosáhli, je třeba stanovit jasné
cíle, vytvořit a sdělit srozumitelnou vizi, se kterou se vaši lidé dokážou
ztotožnit. Jakmile je tato práce na vizi hotova a lidé v celé organizaci ji
přijmou za svou, výsledkem je zplnomocnění lidí, kteří posouvají svou
firmu stále výš. Je nezbytné snažit se, aby vaši lidé vnímali svou vlastní
roli jako úkolově zaměřenou, tedy aby nebyli pouze zaměřeni na výsledky. Pokud lidé ve firmě před sebou jasně vidí svou roli i to, jaké mají být
výstupy jejich práce, tento přístup je inspiruje k ochotě podstoupit rizika
a převzít zodpovědnost. A leadership začíná tím, že si vůdci najdou své
místo v organizaci. Jasně definované výstupy umožňují lidem větší účast
na principu samořízení, což je situace, kdy zaměstnanci s pomocí vyššího
managementu odpovědně využívají zdroje.
Zplnomocněné chování lidí stojí na sdílené vizi – je tedy nejdříve nutné o této vizi jasně diskutovat v rámci firmy. Schopnost efektivně komunikovat je základní dovedností při budování a při vytváření pocitu
jednoty a smysluplnosti. A tohle všechno, jak již bylo řečeno, posouvá
firmu dál a výš.

Rovnováha mezi orientací na procesy
a na lidi
Když jsme zjišťovali, co je podle lidí tou nejdůležitější osobní charakteristikou, která je nutná pro úspěšný management, většina top manažerů
nám řekla různými slovy totéž: „schopnost spolupracovat s lidmi a dobře
s nimi vycházet.“ Lídři uznávají nutnost dosažení vysoké produktivity,
vědí, jak je důležitá kvalitní distribuce, znají cenu odborných dovedností, prodejních dovedností, schopnosti provádět úspěšný výzkum a vývoj
a mají k dispozici manažerské systémy, které jim pomáhají při jejich
práci, aby byli efektivní při organizování, vedení i kontrole lidí ve všech
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pracovních oblastech. Ale když provedeme nějaké manažerské rozhodnutí, nakonec ho stejně realizují lidé. Největší provozní výdaje v rozpočtu
každé firmy jsou výdaje na lidské zdroje. Plánování, ať už funkční nebo
strategické, se zabývá především lidmi. Nejcennějším majetkem firem
jsou zase lidé. Většina exekutivců stráví denně tři čtvrtiny svého času
jednáním s lidmi. To znamená, že musíme vytvořit takový manažerský
systém, na jehož základě bude naše firma fungovat, systém, který bude
zároveň neustále prokazovat, že je postaven na principech leadershipu.
Díky němu budete moci dosáhnout všech cílů.
Jedním z hlavních důvodů, proč jsou lidé povyšováni do manažerských nebo vůdčích pozic, je skutečnost, že byli schopni efektivně zvládat svou práci. A když jsou tito lidé na řídicích pozicích, požaduje se od
nich, aby jejich lidé dělali svou práci nejen dobře, ale dokonce ještě lépe
než dosud. To ovšem od těchto manažerů vyžaduje odlišné dovednosti
a schopnosti. Jejich úspěšnost dnes závisí na tom, jak zvládnou přechod
od „dělání“ věcí k „vedení“ lidí, tedy jak pomohou svým podřízeným,
aby ještě lépe zužitkovali své dovednosti a lépe využili pracovní dobu.
Takže efektivní manažeři dnes balancují mezi dvěma polohami: mezi
zvládnutím procesů a mezi vedením lidí. Pokud jsou ale až příliš zaměřeni na lidi, pak se může stát, že když jejich klíčoví lidé odejdou, všechno
se zastaví. Když jsou naopak manažeři až příliš orientováni na procesy,
znamená to, že věci sice hladce běží, ale nikdo vlastně neví, jak fungují,
a nikdo se ani nechce naučit s nimi pracovat. Lidé zaměření na procesy
říkají: „Tady je plán a tady je způsob, jak budete pracovat na jeho splnění.“ Manažeři orientovaní na lidi zase říkají: „Pojďme o plánu diskutovat a uvažujme nad tím, proč vlastně co děláme.“ Pokud se vám podaří
nalézt správnou rovnováhu, pak dosáhnete vysokých výkonů v oblasti
produktivity, ale budete zároveň i schopni přivést lidi k závazku splnit
plány a cíle.

Cíl: motivace lidí i pocit zodpovědnosti
Bez motivace se nepohneme z místa, ale zdá se, že ve chvíli, kdy se
pokoušíme lidi učinit zodpovědnými, klesá jejich motivovanost. Co si
o tom myslíte? Existují nástroje, jak lidi učinit zodpovědnými za své cíle
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a mohou být přitom zároveň i motivovaní a upsaní těmto cílům. Pokud
takové rovnováhy dosáhneme, budeme mít víc pod kontrolou výsledky
svého týmu, ale také vlastní výsledky.
Dnes je více než kdy jindy práce manažera orientována na rozvoj lidí.
Pokud se nám podaří vytvořit takové prostředí, kde lidé dosahují výsledků, kde pracují na rozvoji svých dovedností a jsou úspěšní, pak jsme
naplnili na nejvyšší možnou míru očekávání, která mají lidé i firmy i od
svých manažerů a lídrů. Citlivá, ale zároveň důrazná komunikace, schopnost lidi koučovat a rozvíjet je, to jsou nejvyšší priority každého lídra.

Je třeba řešit konflikty a bojovat
s negativismem
Ať se ale snažíme sebevíc, vždy se najdou negativně uvažující lidé
a ti, kteří mají problémy s výkonností. Naše výsledky a výsledky celého
týmu závisejí na tom, jak jsme schopni vyrovnat se takovými situacemi.
Očekává se od nás v pravou chvíli a na správném místě férovost, důslednost a pevnost. Pokud se tohle nestane, morálka upadá, což má následně
vliv na produktivitu a loajalitu zákazníků – to jsou věci, bez kterých se
v dnešním vysoce konkurenčním světě neobejdeme.
V této knize se všemi těmito věcmi budeme zabývat a dotkneme se
i dalších problémů, se kterými se dnešní lídři potýkají. Poskytneme vám
návody a rady, které umožní vám i vašim podřízeným zvýšit produktivitu, a současně při jejich uplatňování rozvinete dovednosti a schopnosti,
které vám všem pomohou v práci.
Pokud chcete vytěžit maximum z této knihy, pak si ji nejprve celou
přečtěte a seznamte se s celkovým přístupem k roli lídra. Potom si znovu
přečtěte každou kapitolu a začněte zavádět do každodenní praxe návody
a rady, které se vážou ke každé probírané oblasti.
Arthur R. Pell, Ph.D.
Editor
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Toto je čtvrtá kniha z celé série. Těmi dalšími jsou:
Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru
Jak správně myslet, jednat a mluvit
Jak překonat starosti a stres
Jak vést plnohodnotný život

1
Nešéfujte,
ale veďte!
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Peter Drucker, který je velkým teoretikem managementu a je také autorem mnoha knih na toto téma, napsal: „Většina z toho, co nazýváme
managementem, je házením klacků pod nohy lidem, kteří se snaží splnit
své úkoly“.
Co je vlastně míněno tím, co Peter Drucker trochu provokativně nazval házením klacků pod nohy? Hodně lidí v manažerských pozicích se
k lidem chová, jako kdyby byli automaty. Prostě očekávají, že lidé udělají přesně to, co jim bylo řečeno, aniž použijí špetku vlastní iniciativy,
kreativity a mozkové kapacity. Tito manažeři mají natolik plnou hlavu
pravidel, regulací, procedur a rutinních postupů, že ani nevidí ve svých
podřízených lidské bytosti, které mají svůj potenciál.
A manažeři, kteří opravdu své lidi vedou, místo aby je direktivně řídili,
od svých podřízených získávají nejen lepší výsledky, ale daří se jim vytvářet týmy lidí, kteří jsou práci doslova upsáni a snaží se uspět v každé
oblasti své práce i soukromého života.
Víte, jaká je nejdůležitější vlastnost, kterou musí mít líder? Nejde o to,
že musí být dobrým v exekutivě. Není ani důležité, aby byl tím nejchytřejším člověkem, ani nemusí být tím nejlaskavějším, natož tím nejodvážnějším a nejvtipnějším – i když všechny tyto věci jsou velmi důležité. Ovšem
nejpodstatnější je, aby si uměl vytvářet přátelské vazby, což velmi jednoduše
řečeno znamená, aby uměl v druhých vidět to, co je v nich nejlepší.
Dale Carnegie

Lídři slouží druhým
Opravdový lídr je svým lidem služebníkem. Typickým uspořádáním
ve většině firem je pyramida, na jejímž vrcholu stojí šéf, který dává příkazy střednímu managementu, ti zase dávají příkazy níže postaveným
řídícím pracovníkům, kteří je pak postupují výkonným pracovníkům.
Na úplném dně této pyramidy je zákazník, který – jak všichni doufají –
bude uspokojen tím, čeho se mu dostane.
Účelem každé vrstvy řízení je sloužit lidem z té vyšší úrovně. Takže v tomto tradičním uspořádání pracovníci slouží svým nadřízeným, ti
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zase slouží svým manažerům a jejich manažeři slouží svému velkému šéfovi. A zákazník, který je zcela dole, je prakticky opomíjen. Ovšem tento
trojúhelník by měl stát obráceně. Top management by měl sloužit středním manažerům, kteří by zase měli sloužit liniovým manažerům, jejichž
úkolem je sloužit výkonným pracovníkům – přičemž všichni dohromady
společně slouží zákazníkovi.

Lídři slouží svým lidem
J. Willard Marriott, podnikatel v hotelové branži, tohle všechno shrnul velmi jednoduše: „Mým úkolem je motivovat lidi, učit je, pomáhat
jim a starat se o ně.“ Všimněte si, prosím, že poslední slova jsou starat se
o ně. Dobří lídři se opravdu starají o své lidi. Dělají všechno možné, aby
pochopili, v čem jsou silní a kde jsou jejich omezení. Vědí, co mají rádi,
a co ne, jak se chovají a jak reagují. Udělají si čas, aby s nimi pracovali,
poskytují jim zdroje, nástroje, know-how, to všechno proto, aby mohli
dělat lépe svou práci. Nebazírují na tom, aby se všechno udělalo naprosto
přesně, jak řekli.
Když se provádějí průzkumy, aby se zjistilo, co vlastně lidé od svých
nadřízených očekávají, tak téměř vždy na prvním místě lidé uvádějí, že
chtějí, aby v práci byli šéfové pro ně. Znamená to, že lidé chtějí, aby byl
jejich šéf osobou, za kterou mohou přijít i s „hloupými“ otázkami, měl by
to být pro ně zdroj informací, tedy člověk, který by je poučil a dával jim
spíše návrhy, než by věci vyžadoval a jen jim dával příkazy a povely. Takže šéf by měl být zcela zaměřený na rozvoj potenciálu svých lidí – tedy
neměl by ve svých podřízených vidět pouze nástroj na vykonání úkolů.

Zplnomocněte své lidi
Skuteční lídři své lidi zplnomocňují. Sloveso zplnomocnit je dnes tak
trochu módním slovem ve světě managementu. Ale je to tak, že módní
slova někdy přesně vyjadřují obsah, který se k nim váže a je všeobecně
přijímaný. Jeho obsah je odvozen od právního výraziva, kterým se míní
převod určitých práv z jedné osoby na druhou. V dnešním manažerském jazyce se toto slovo ale používá v rozšířeném smyslu – když někoho
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 anažer zplnomocní, znamená to, že s ním sdílí pravomoci a kontrolní
m
práva. Místo toho, aby manažer prováděl všechna rozhodnutí sám a určoval, jak se která práce má dělat, lidé, kteří práci dělají a jsou zplnomocněni, se spolupodílejí na tomto rozhodnutí. A protože tito lidé mají na
rozhodnutí svou spoluúčast a neobdrží pouze informace o tom, jak se má
práce provádět, díky své participaci cítí závazek vůči výsledku této práce.
Management versus leadership
Manažování lidí, tedy jejich řízení, zdůrazňuje skutečnost, že lidé se
řídí příkazy – často bezvýhradně. Leadership čili vedení ale povzbuzuje
v lidech kreativitu, protože pracuje s jejich nápady jak neformálně (při
denním kontaktu), tak formálně (třeba během porad), při navrhování
programů nebo při jiných aktivitách. Manažování znamená, že lidem
říkáme, za co jsou zodpovědní. Leadership lidi zplnomocňuje – dává jim
nástroje, aby mohli přicházet se svými rozhodnutími ohledně pravidel,
která jsou akceptovatelná jak pro nadřízeného, tak pro pracovníka samotného.
Management se více zajímá o to, jak jsou naplňovány firemní standardy – manažer lidem vysvětluje pravidla a politiku firmy a vynucuje si
jejich dodržování. Vedení, tedy leadership, motivuje lidi a učí je, jak se
která věc má dělat. A pokud věci nefungují tak, jak se očekávalo, je třeba
vynaložit úsilí na to, aby bylo dosaženo zlepšení, a to tak, že lidé procházejí tréninkem. Pomoc ze strany lídra je klíčovým nástrojem v situacích,
kdy se lidé snaží dosáhnout kvalitního výkonu.
Manažer se stará o to, aby se věci dělaly správně. Lídrovi jde o to, dělat
správné věci. Jsou prostě chvíle, kdy je třeba řídit, tedy manažovat – třeba
z právních důvodů nebo podobných, kdy je naprosto nezbytné, aby lidé
pracovali přesně podle odsouhlasených postupů. A povinností manažerů
je zajistit, aby se věci dělaly opravdu správně. Tohle ale není jejich hlavní
práce. Vynucovat dodržování pravidel může být za určitých okolností
nezbytné, ale daleko důležitější je trénovat lidi a motivovat je, aby se stali
kompetentními a aby sami chtěli odvádět ten nejlepší výkon ve prospěch
oddělení. A pokud se to podaří, pak byl naplněn smysl pravého leadershipu.
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Hodný a tvrdý šéf
Harry je typem šéfa, který chce být u lidí oblíbený. A myslí si, že je
dobrým šéfem právě proto, že ho mají lidé rádi. Nechce ztrácet svou oblibu u lidí, a tak vždy váhá, jestli má zasáhnout při menším překročení
pravidel nebo jestli má opravovat malé chyby v práci lidí. Když si zavolá nějakého provinilce, tak dlouho někdy výtku oddaluje, až zapomene,
proč si vlastně dotyčného zavolal. A také chválí tak často, až pochvala
ztratila na jeho oddělení svou cenu.
Teresa je naopak tvrdá. Věří, že šéf musí stále mávat bičem nad hlavou, aby se práce udělala. Je strohá, dogmatická a jejím nejoblíbenějším
pořekadlem je výrok: „Já jsem šéf a platím ti za práci, takže bys měl dělat,
až se z tebe bude kouřit.“ Jen zřídkakdy někoho pochválí, často své lidi
„seřve“ před celým oddělením.
Jak Harry, tak i Teresa mají vážné problémy, protože ani jeden tento
extrém není dobrý. Podívejme se zblízka, jak oba tyto modely fungují.

Šéf pohodář
Když manažer nekontroluje své oddělení, má to vliv na práci lidí.
Termíny se nedodržují, trpí kvalita, lidé zneužívají této benevolentnosti
a často v práci chybí, cíle nejsou plněny a přístup lidí celkově se zhoršuje.
Harryho lidé cítí toto bezvládí a využívají ho.
Proč je vlastně nějaký šéf tak shovívavý a „v pohodě“, že tím trpí jeho
oddělení? Někdy bývají důvody v jeho nejistotě a v nevíře ve vlastní
schopnosti. Nejistí lidé hledají schválení u všech lidí kolem, aby si posílili
své vlastní ego. Takoví lidé chtějí být oblíbení, touží být „jedním z party“.
Věří, že jim jejich benevolentnost zajistí sympatie jejich týmu.
Když Harryho šéf zjistí, že jeho oddělení zaostává, Harry za to ponese
zodpovědnost. A Harry má z toho velké nervy a ví, že se něco musí změnit. Přirozenou reakcí lidí v takové chvíli bývá, že znenadání změní tvář.
Harry tedy náhle přitvrdí a bude náročný. Takže nyní „dupe“ po svých
lidech, často na ně křičí a povykuje. „Drtí“ lidi za každou maličkost
a trestá je za věci, které ještě před týdnem ignoroval. To vyvolává u lidí
odpor a nejistotu. Práce se nakonec přece jen stihne, ale kvůli Harryho
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povaze se stane, že jakmile se věci zklidní, vrací se zase zpátky ke svému
pohodářskému a benevolentnímu stylu.
Časté změny v manažerském stylu jsou více demoralizující, než když
se držíme jednoho stylu – tedy že jsme buď za hodné, nebo za drsňáky.
Lidé prostě nejsou v takovém případě schopni předvídat, co právě teď
nastane. A tato nejistota vede k poklesu pracovní morálky a k dramatickým změnám.
Jak už bylo řečeno, Harryho pohodářský styl má svůj původ v jeho
nejistotě. Má stále potřebu upevňovat si svou sebedůvěru. Jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je, když se člověk stane expertem ve své
práci. Když někdo dokonale ovládá svou práci, odráží se to na jeho sebedůvěře a ve všech aspektech jeho práce. Bylo by také užitečné, kdyby se
Harry více věnoval problematice mezilidských vztahů, a to, co se naučí,
pak uplatnil ve své práci.

Šéf tvrďák
Teresa má podobný problém. Ačkoli její manažerský styl se zásadně
odlišuje od Harryho stylu, výsledky má zhruba tytéž. Svým přístupem
k lidem mezi nimi šíří odpor, takže ať už vědomě nebo nevědomě s ní
odmítají spolupracovat. Objevují se problémy – nízká produktivita, fluktuace lidí na oddělení, hodně absencí, spousta stížností a všeobecně špatná morálka v týmu – to všechno jsou důsledky neochoty spolupracovat.
Příčinou tvrdého přístupu, ale i přístupu příliš benevolentního, je stále totéž – nejistota. Stalo se jen, že „touhu dělat lidem pomyšlení“ nahradil autoritářský styl řízení. Pro tvrdé manažery je ale mnohem obtížnější
změnit se pravděpodobně proto, že jsou tvrdohlavě přesvědčeni o tom,
že jejich styl je správný. Tvrdohlavost je totiž integrální součástí jejich
vzorce chování.
Řešení takového případu, jako je situace Teresy, vyžaduje dobrou znalost mezilidských vztahů. Takový manažer se musí naučit lidi často chválit a musí si osvojit dovednost kárat lidi takovým způsobem, že to v nich
nevyvolá odpor a nevraživost. Tereza se musí naučit zjemnit své způsoby
a styl mluvy, aby se vyhnula hádkám, a musí se naučit vycházet se svými
kolegy a podřízenými přátelštěji.
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Nejlepší nadřízený
Nejlepší manažerský styl leží někde mezi těmito dvěma extrémy. Je
založen na znalosti lidského chování a na uplatňování této znalosti při
práci s lidmi, kteří spadají pod jeho velení. Tento typ nadřízeného chválí
lidi za dobrou práci, ale snaží se, aby nedošlo k inflaci chvály. Harry to
s chválou přeháněl, takže jeho lidé nakonec neměli pocit, že když udělali
zvláštní práci, že by tím byli nějak opravdu pochváleni. Teresa zase nikdy
nechválila, takže její lidé měli naopak pocit, že jejich práce není nijak
zvlášť dobrá.
Pokud někoho káráme, měli bychom to dělat v soukromí a mírným
způsobem. Nikdy na nikoho nezvyšujte hlas a vždy dejte svému protějšku možnost, aby vyjádřil, jak celou věc vidí. Naslouchejte pozorně
a nepřerušujte druhé. Vaše kritika by měla být konstruktivní a co nejvíc
konkrétní.
Nekárejte lidi, když jste rozčilení. Nenechte se zatáhnout do hádky. Nepoužívejte sarkasmus a ironii. Držte se věci. Pamatujte na to, že
účelem pokárání je napravit to, co není správné. Dobrý manažer nemá
v úmyslu věci ještě zhoršovat tím, že by vyvolával u lidí odpor. Spíše zdůrazňujte, co se stalo, než to, kdo je provinilcem. V kapitole devět vám
ještě poskytneme návod na efektivní pokárání.
Dobrý lídr není ani neslaný nemastný člověk, ale také to není žádný
despota.
Podívejme se nyní spolu na jednoduché srovnání, jak vede lidi „šéf“
a jak opravdový lídr:
Šéf

Lídr

Lidi řídí
Staví na strachu
Říká lidem, co mají dělat
Dělá z práce otročinu
Spoléhá na svou autoritu
Používá často „já“

Lidi vede
Inspiruje svým entuziasmem
Říká „pojďme udělat“
Snaží se, aby práce byla pro lidi zajímavá
Spoléhá na spolupráci lidí
Používá spíše „my“
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Všeobecně rozšířené mýty
a nedorozumění
Mýty a nedorozumění, které se v průběhu let usadily v myslích lidí,
je velmi těžké překonat. Je ale nutné, abychom je jako manažeři rozbili,
protože jen tak se pohneme vpřed.
Někteří lidé se nechtějí ujmout vůdčí role. Myslí si totiž, že aby byli
opravdovými lídry, musejí mít jakési rozené vůdčí dovednosti a jisté charisma nebo cosi takového nehmatatelného, co jim dá pravomoc ovlivňovat druhé.
Je sice pravdou, že někteří ze světových vůdců se s takovým darem již
narodili – měli prostě od Boha jistý dar uchvátit své publikum. Ale to
jsou spíše výjimky. Většinu úspěšných vůdců tvoří docela obyčejní lidé,
kteří na sobě museli tvrdě pracovat, aby se dostali tam, kde jsou. Je tedy
jasné, že vést lidi je snadnější, když máme přirozený talent, ale ten není
tím nejpodstatnějším. Každý z nás má na to, aby si osvojil dovednosti
nezbytné k řízení a vedení lidí.
Leadership je druh umění, který si můžeme osvojit. S trochou snahy
se každý, kdo o to stojí, může naučit, jak má vést lidi způsobem, který vyjadřuje respekt, důvěru v jejich schopnosti a dokáže si získat jejich
upřímnou spolupráci.
Mnozí manažeři mají rádi, když v nich lidé vidí „profesionály“. Ale
je management sám o sobě doopravdy profesí? Profesionálové v jiných
oborech, jako je medicína, právo, psychologie a technické obory, vyžadují ukončení studia zakončená státními a rigorózními zkouškami, nutnými pro přidělení titulu. Ale když chcete být manažerem, žádné takové
zkoušky nepotřebujete. Někteří manažeři sice mají speciální studia typu
MBA (Master of Business Administration), ale většinou to jsou lidé, kteří
byli do manažerských pozic povýšeni z nižších stupňů a mají za sebou
jen malé nebo vůbec žádné vzdělání v managementu. Takže většina manažerů se učí takříkajíc za pochodu při své práci.
Stále více úspěšných manažerů věnuje hodně úsilí, aby získali dovednosti ve specializovaných kurzech nebo studiích. Ale stále přetrvává, že
většina z nich si osvojuje techniky pouhým pozorováním chování svých
nadřízených. Takový model může být samozřejmě dobrý. Ale až příliš
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často se stává, že noví manažeři měli k napodobení vzory, které pracovaly
s „pravěkými technikami řízení“, a řídili se chybnými koncepcemi
Některé z níže uvedených manažerských technik měly kdysi svou
platnost, ale dnes už nejsou efektivní, jiné jsou vysloveně neplatné. Takže
si spolu projděme některé nejrozšířenější mýty a nedorozumění v oblasti
managementu.
Management je pouze otázkou zdravého rozumu
Když se jistého manažera vyptávali, jakými tréninky prošel, když nastoupil na manažerskou pozici, řekl následující: „Když mě povýšili na
mou první manažerskou pozici, zeptal jsem se jednoho zkušeného manažera na pár rad, jak mám řídit lidi, kteří pode mě budou spadat. A on
mi tehdy řekl: „Prostě používej svůj zdravý selský rozum a nebudeš mít
žádné potíže.“
Co vlastně lidé tímto „zdravým rozumem“ míní? Co se jeví jako rozumné jednomu člověku, může připadat druhému jako nesmyslné. Jiná
definice „selského rozumu“ vychází z kulturních tradic. Například v Japonsku „zdravý selský rozum“ žádá, aby v případě určitých rozhodnutí
nastal plný konsenzus. V USA je ovšem takový přístup považován za
neefektivní a lidé ho považují za plýtvání časem.
A kulturní rozdíly nejsou tím jediným, co způsobuje odlišnosti v chápání toho, co je onen „zdravý rozum“. Každý člověk má svůj vlastní pohled na to, co je dobré a co je špatné, co je efektivní a co není efektivní.
Máme prostě tendenci na základě vlastní zkušenosti určit, co je tím
„pravým zdravým rozumem“. Problém je ale v tom, že osobní zkušenost
nám nabízí jen omezenou zkušenost. Ale to, co nazýváme „zdravým selským rozumem“, nám jen zřídkakdy může nabídnout víc než právě tuto
omezenou zkušenost. A leadership zahrnuje více než pouhou zkušenost
jednoho člověka. Pokud chceme být opravdovým lídrem, je třeba, abychom viděli i za hranice „obyčejného selského rozumu“.
Nemůžeme se spoléhat na „zdravý rozum“, když řešíme složité finanční nebo výrobní problémy. Obvykle chceme názory těch nejzkušenějších lidí z oboru, když někoho žádáme o radu. A proč bychom měli
postupovat jinak a méně pragmaticky, když jde o otázky řešení mezilidských vztahů?
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Můžeme se hodně poučit o umění managementu a leadershipu, když
budeme číst knihy týkající se těchto oborů, když budeme sledovat periodika zabývající se vedením lidí, když budeme navštěvovat kurzy a semináře a aktivně se budeme účastnit života takto zaměřených spolků.
Manažeři rozumí všemu
Pravda je taková, že manažeři všemu nerozumí. Nikdo přece neovládá
všechno. Takže se smiřme s tím, že nemáme odpověď na každou otázku, ale víme dobře, že musíme mít jisté dovednosti, abychom odpovědi
na tyto otázky získali. Jedním z efektivních způsobů, jak tyto odpovědi
obdržet, je být v kontaktu s lidmi z jiných firem, ve kterých čelí podobným situacím, a rozvíjet s nimi vztahy. A od nich se toho můžeme hodně
naučit. Budování sítí, tedy tvorba kontaktů s lidmi z jiných firem, odkud
můžeme čerpat nápady, návrhy a přístupy k řešení problémů, to je dobrá
cesta. Tento networking nám umožňuje spojit se s lidmi ve chvíli, kdy
potřebujeme určité informace, tito lidé nám mohou být užitečným zdrojem pomoci při řešení problémů.
Nemáte náhodou větší důvěru k myšlenkám, které jste museli sami objevit, než k myšlenkám, které jsou vám předkládány? Pokud ano, není tedy
také lepší přestat vnucovat své myšlenky druhým lidem? A není náhodou
lepší předkládat jim je spíše ve formě návrhů, aby si pak sami udělali svůj
názor?
Dale Carnegie
Takhle to bude a basta!
Řízení na základě strachu je stále běžnou praktikou. A občas to i zabírá. Lidé začnou pracovat, když mají strach, že přijdou o svou práci. Ale
kolik toho ve skutečnosti udělají? Odpověď je jednoduchá: přesně tolik,
aby nebyli vyhozeni. A právě proto není tato technika považována za
efektivní. Úspěšný management počítá s ochotou ke spolupráci ze strany
podřízených.
A navíc, není tak jednoduché někoho vyhodit. Když vezmeme v úvahu všechny soudy a odbory, všechny potenciální potíže a náklady s tím
spojené, a když uvážíme náklady spojené s nalezením nových pracovní20

ků na uvolněná místa – pak můžeme dojít k názoru, že vyhazování lidí
někdy způsobí více škod než užitku a bude někdy jednodušší nechat si
zaměstnance, se kterým nejsme tak úplně spokojeni.
Není ale ani možné dlouho udržet dobré lidi v prostředí, kde vládne strach. Když je práce v našem oboru vzácná, lidé jsou spíše ochotni
tolerovat náladového šéfa. Ale když je trh práce otevřený, ti nejlepší lidé
rychle opouštějí takové firmy a hledají si příjemnější pracovní prostředí.
Častá fluktuace lidí se může prodražit a někdy působí na firmu i destruktivně.
Chválením jen lidi rozmazlujeme
Někteří manažeři mají strach, že když budou chválit práci lidí ve svém
týmu, lidé začnou být samolibí a přestanou na sobě pracovat (bohužel
někteří lidé takto opravdu reagují). Takže naším cílem by mělo být chválit lidi za dobrou práci tak, aby pokračovali ve svých dobrých výkonech.
Jiní manažeři se naopak bojí, že když budou lidi chválit za dobrou
práci, titíž lidé budou žádat zvýšení platu nebo nějaké odměny. I tady je
třeba přiznat, že tohle se také děje. Ale není důvod nechválit lidi, když
si tuto pochvalu zaslouží. Lidé by měli vědět, podle čeho jsou stanoveny
úpravy platů, bonusy a další finanční odměny. Pokud dojde v průběhu
ročního hodnotícího pohovoru k přehodnocení platu, zaměstnanci by
měli být ujištěni, že dobrá práce, kterou odvedli a za kterou jsou chváleni,
bude brána v úvahu při celkovém hodnocení.
Někteří manažeři považují pochvalu za něco nepatřičného. Jak řekl
jeden šéf jistého oddělení: „Lidé na mém oddělení vědí, že když je nechválím, tak pracují dobře. A pokud už s nimi musím mluvit, vědí, že
mají problém.“ Pokud nedáváme lidem žádnou zpětnou vazbu kromě
pokárání, tak to rozhodně není efektivní způsob vedení. Uvědomte si, že
nechcete posilovat negativní chování, ale chování pozitivní.
Je ale jasné, že se to s chválou nemá přehánět. Pokud lidi opakovaně
chválíme za každou hloupost, snižuje se váha pochvaly a stává se povrchní. A také se může stát, že nevýkonní lidé, když jsou přehnaně chváleni,
mají dojem, že pracují na výbornou. V kapitole tři budeme více hovořit
o efektivních technikách chválení.
21

Pochvalte každé, i to nejmenší zlepšení. Něco takového lidi přiměje, aby
pokračovali ve svém zlepšování.
Dale Carnegie
Metoda cukru a biče zabírá
Někteří manažeři se ještě stále chovají jako nějací otrokáři. Každý rok
vyhlašuje James Miller, konzultant managementu a autor knihy Podnikový kouč (The Corporate Coach), cenu pro Nejlepšího a Nejhoršího šéfa
roku. Ceny navrhují podřízení. A James Miller uvádí, že dostává mnohem více návrhů na cenu pro Nejhoršího šéfa. Miller zjistil, že důvody,
proč lidé nesnášejí své šéfy, jsou následující: tito lidé své podřízené velmi
často obšťastňují sarkasmem a ironií, neustále na nich hledají chyby, házejí na ně svá selhání a často na ně křičí.
Proč se vlastně takhle ke svým podřízeným chovají? Někteří lidé jsou
celý život okřikováni – svými rodiči, učiteli a bývalými nadřízenými,
a tak předpokládají, že tohle je ten správný komunikační styl.
Všichni čas od času zdvihneme na někoho hlas, zvláště když jsme
pod vlivem stresu. A někdy to chce opravdu velkou dávku sebeovládání,
pokud se máme udržet a nezačít křičet. Ale efektivní lídři mají sklon
zvyšovat hlas pod kontrolou. Mimořádné vybočení se dá pochopit, ale
pokud si uděláme z křiku a ječení běžný komunikační nástroj, pak jen
prozrazujeme, že nejsme pravými vůdčími osobnostmi. Nemůžeme si
přece vynutit ochotu ke spolupráci prostřednictvím křiku.

Vyzkoušejte platinové pravidlo
Když vedeme lidi s použitím starého biblického zlatého pravidla, které
říká: „Nečiň druhým to, co nechceš, aby druzí tobě činili,“ pak se zdá být
všechno v pořádku. Ale má to jistá omezení. Lidé se od sebe navzájem
odlišují. Takže pokud se k nim budeme chovat tak, jak chceme, aby se
druzí chovali k nám samotným, není to totéž, jako kdybychom se k nim
chovali tak, jak oni chtějí, aby se k nim druzí chovali.
Jeden příklad pro ilustraci: Linda upřednostňuje obecnější zadání
úkolů a ráda si na detaily přijde sama. Ale její asistent Jason je spokojený
pouze tehdy, když dostane úkol popsaný do posledního detailu. Pokud
by tedy Linda delegovala Jasonovi nějaký úkol takovým mzpůsobem,
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který má ona sama ráda, nejspíš by od svého asistenta nedostala ty nejlepší výsledky.
Sola je neustále nutné povzbuzovat. Je šťastný, když jeho šéf dohlíží
na jeho práci a často ho ujišťuje, že si vede dobře. Ale Tanyu zase silně
rozčiluje, když ji šéf příliš často kontroluje. „To mi snad nevěří?“ stěžuje
si. Takže nelze k Tanye přistupovat stejně jako k Solovi, pokud chceme
od obou stejně dobré výsledky.
Každý máme svůj styl práce a své libůstky. Takže kdybychom se v duchu starého biblického pravidla chovali k druhým tak, jak chceme, aby se
druzí chovali k nám, asi bychom nepochodili.
Pokud chcete být efektivními manažery, musíte dobře poznat lidi ve
svém týmu a každému „ušít na míru“ styl, jakým ho budete řídit, tedy
v závislosti na jeho individualitě. Místo abyste se řídili biblickým „zlatým
pravidlem“, používejte raději „platinové pravidlo,“ které zní následovně:
„Chovej se k druhým tak, jak oni chtějí, aby se k nim druzí chovali“.
Je samozřejmě třeba dělat kompromisy. Za určitých okolností je třeba
udělat práci takovým způsobem, který pro někoho není zrovna ideální.
Když dobře poznáte své lidi a víte dopředu, jak se k nim chovat, můžete
předejít mnohým problémům a podaří se vám připravit své podřízené
takovým způsobem, že přijmou bez odporu své úkoly.

Lídři musejí odvádět více
než jen dobrou práci
Produktivita, výkonnost a ziskovost – to všechno jsou důležité aspekty vaší manažerské práce. Ale je to všechno, co musíte hlídat? Je jasné,
že pokud máme přežít, je nezbytné mít výsledky. Ale stejně důležitý je
i rozvoj podřízených. Pokud přehlížíme potenciál jednotlivých lidí, pak
je schopnost našeho týmu dosáhnout výsledky velmi omezená. Tak se
dá dosáhnout krátkodobých výsledků na úkor dlouhodobých a je tím
vlastně ohroženo i přežití firmy.
Když Eliot zakládal svou firmu na výrobu počítačových komponentů,
byl doslova průkopníkem v tomto oboru. Protože chtěl být jedničkou
ve svém oboru, vedl své lidi k dosahování a udržení vysokých výsledků
a k vysoké produktivitě. Též sledoval, jakou mají profitabilitu. Nevěnoval
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se ale vůbec rozvoji svých lidí. Lidé v jeho firmě měli málo příležitostí, aby přispívali svými nápady a aby mohli využívat svou iniciativu na
svých vlastních projektech. Po letech měla Eliotova firma slušnou profitabilitu, ale nikdy se nestala jedničkou v oboru, jak vždy doufal. Protože
dlouho dusil potenciál a ambice svých lidí, hodně lidí od něj odešlo ke
konkurenci. A protože se Eliot spoléhal jen na své myšlenky, přišel o inovativní nápady svých zaměstnanců.

Shrnuto a podtrženo
Leadership je umění, které si můžete osvojit. S trochou snahy se každý,
kdo o to stojí, může naučit vést lidi způsobem, který vyjadřuje respekt,
dává lidem sebevědomí a vede je k upřímné spolupráci.
l Nešéfujte, ale veďte.
l Manžeři často žijí pod vlivem mýtů a nedorozumění, které panují ohledně managementu. Takže nenásledujte bezmyšlenkovitě své
předchůdce ze staré manažerské školy.
l Nebuďte ani příliš tvrdí a ani příliš hodní. Ten nejefektivnější manažerský styl leží někde uprostřed těchto dvou extrémů. Je založen na
pochopení principů lidského chování a na uplatnění těchto pravidel
při práci s lidmi, které vedete.
l Pochvalte své lidi za dobře odvedenou práci. Zneuznaní lidé jsou jako
nezalévané stromy – jejich produktivita slábne.
l Řiďte se „platinovým pravidlem“, které zní následovně: „Chovej se
k druhým tak, jak oni chtějí, aby se k nim druzí chovali“.
l Vždy buďte v práci pro lidi.

2
Charakteristiky úspěšného lídra
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Není nezbytně nutné narodit se jako lídr. Většina lidí totiž dokáže
pomocí nácviku do role lídra dorůst, nicméně jsou jisté charakteristiky,
které si člověk musí bezpodmínečně osvojit, aby se mohl nazývat opravdovým lídrem. V průběhu uplynulých let se uskutečnila řada výzkumů,
které měly za úkol zjistit, co k těmto atributům patří.
Ačkoli osobní dovednosti a schopnosti se liší člověk od člověka, tyto
výzkumy naznačují, že vynikající manažeři nahlížejí na svět stejným způsobem. Následuje výčet nejčastěji se vyskytujících shodných charakteristik.
1. Lídři se drží vysokých etických standardů. Hodně se můžeme třeba
poučit od filosofie Sira Johna Tempeltona, zakladatele Tempelton Fund,
který je jedním z nejprofitabilnějších fondů na světě. Jeho koncept je
postaven na přesvědčení, že většinu úspěšných lidí tvoří osobnosti s vysokou etikou a morálkou. Tvrdí, že tito lidé budou mít s nejvyšší pravděpodobností také pochopení pro důležitost morálky v podnikání. Proto se
jim dá plně důvěřovat – nechtějí totiž šidit své zákazníky.
Kombinace tvrdé práce, čestnosti a vytrvalosti jsou osou Tempeltonova pojetí. Jak říká: „Lidé, kteří se naučili plně odevzdat své práci, jsou ve
své profesi úspěšní. Mají totiž jen to, co si vysloužili tvrdou prací. Nejde
jen o fakt, že znají hodnotu peněz, ale znají také svou vlastní hodnotu“.
2. Lídři vedou své lidi vlastním příkladem, jednají na základě integ
rity, a to jak v profesním, tak i osobním životě. Ať už naplňují své
myšlenky, nebo realizují nápady druhých, pracují tvrdě na tom, aby tyto
plány přeměnili ve skutečnost. Nic tak neposílí vůdcovské schopnosti
jako dosažení úspěchu. Tvrdá práce na cílech, které si lídr spolu se svými
spolupracovníky vytyčil, zvýší pravděpodobnost dosažení úspěchu, což
motivuje jak lídra samotného, tak i jeho následovníky k další práci.
3. Lídři jsou si vědomi firemních cílů a cílů svého oddělení a informují své lidi o všech změnách. Ti nejlepší lídři si stanoví vysoké standardy výkonnosti a pak pracují na dosažení cílů. Stejně jako ostatní lidé,
i oni se někdy dopouštějí chyb. Ale lídři vidí své chyby jako příležitost
něco se jejich prostřednictvím naučit a pokoušejí se je obrátit v úspěch.
Jak se říká: „Pokud jste nikdy neudělali chybu, pak jste asi nikdy nemuseli dělat žádné rozhodnutí“.
26

4. Lídři jsou proaktivní, jsou to sebemotivaní lidé orientovaní na
dosažení výsledků. Vůdčí osobnosti nejsou nikdy samy se sebou spokojeny. Nejenže sledují novinky ve svém oboru, ale neustále také pracují
na rozšiřování svých znalostí, vědomostí i v příbuzných oborech. Čtou
profesní periodika, která se dotýkají jejich oboru. Intenzivně sledují odbornou literaturu. Hrají aktivní roli v oborových spolcích a asociacích,
nejenže sledují nové trendy, ale tyto novinky sdílejí s ostatními kolegy ve
své firmě. Navštěvují kongresy a aktivně se jich účastní a vytvářejí sítě,
jejímiž členy jsou lidé, od nichž mohou v případě potřeby získat potřebné
informace.
5. Lídři jsou přesvědčiví komunikátoři a výjimečně dobří posluchači.
Svým lidem naslouchají a uznávají, že ačkoli tito lidé nejsou na vedoucích
pozicích, přesto mohou přispět svými myšlenkami a nápady, které mohou být dokonce i cennější než jejich vlastní. Dobrý lídr dokáže vytvořit
ovzduší spolupráce a součinnosti, kdy všichni zúčastnění vědí, že jejich
nápady jsou vítány.
6. Lídři jsou pod vlivem stresu flexibilní a vždy mají pod kontrolou své emoce. Když narazí na neúspěch, jejich závazek vůči dosažení cíle je vede k tomu, aby se nevzdali a věc dotáhli k vítěznému konci.
V předchozí kapitole jsme diskutovali o tom, jak znovu obnovit ztracenou sebedůvěru po nějakém neúspěchu. Dobří lídři se těmito radami řídí.
Nedovolí, aby je neúspěchy nebo pocity zklamání odradily od dalších
pokusů, nepřestávají ani v těchto situacích povzbuzovat své následovníky
k dalšímu úsilí.
Ten, kdo dojde nejdál, bývá zpravidla tím, kdo je ochotný pustit se do
věcí a má k tomu i dostatek odvahy. Loď se jménem „Jistota“ se jen málokdy
vzdálí od břehů.
Dale Carnegie
7. Lídři mívají pozitivní přístup k věcem. Nácvikem pozitivního myšlení vzrostou naše schopnosti nebývalým způsobem, a to ze dvou důvodů.
Jednak proto, že se mohou projevit naše dovednosti, které byly dříve zablokovány, a objeví se naše skryté zdroje. Za druhé si díky pozitivnímu
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myšlení udržíme harmonii v duši tím, že zlikvidujeme obavy a strachy,
úzkosti, zkrátka že nám tento pozitivismus pomůže zničit všechny nepřátele, kteří brání dosažení úspěchu a znemožňují nám být efektivními. Pozitivní myšlení vylaďuje mysl do vítězného módu. Prohlubuje naše dary,
protože nám umožňuje nový pohled na život a směřuje nás k dosažení
našich cílů, dodává nám na jistotě, místo abychom se zmítali v pochybnostech, strachu a nejistotě. Musíme proto dávat ve svém myšlení a při
svém konání prostor pozitivitě. Pokud uvažujeme pozitivně, pak pravděpodobně i naši podřízení budou přemýšlet stejným způsobem.
8. Lídři usilují ve svém týmu o spolupráci a součinnost všech lidí.
Nebývají to totiž samolibí lidé, neustále uvažují nad tím, jak by se práce
mohla dělat lépe, dělají vše myslitelné pro to, aby byl zákazník spokojený
a aby vzrostla ve firmě profitabilita.
9. Lídři jsou otevření vůči novým myšlenkám a vítají je. Dokonce
i když už byly provedeny změny a různá vylepšení, stále hledají lepší způsoby, jak splnit své cíle. Nelitují času, aby pochopili, co žene vpřed jejich
lidi, a pomáhají jim při dosažení jejich individuálních cílů. Velcí vůdci
rozumějí svým lidem – chápou, proč se chovají tak, jak se chovají, a proč
reagují na věci svým vlastním způsobem. Uvědomují si, jakou důležitou
roli sami sehrávají při motivaci svých podřízených, proto pracují s nástroji a motivy, které jejich lidi popohánějí vpřed. Opravdově se zajímají
o lidi, se kterými jsou v kontaktu. Dale Carnegie to vyjádřil trefně, když
řekl: „Můžete získat za dva měsíce více přátel, když se o ně budete upřímně zajímat, než kdybyste se dva roky snažili přimět je, aby se oni zajímali
o vás.“
10. Lídři dokážou u druhých rozpoznat jejich přednosti a umí je maximálně využít. Často se stává, že osoby mající formální moc dokážou
své podřízené donutit jen prostřednictvím své „moci“, aby plnili jejich
příkazy. To ale nejsou opravdoví lídři. Tak se často stává, že rozkazy jsou
splněny, a to je vše. Opravdoví lídři si dokážou získat důvěru svých spolupracovníků (všimněte si, že úmyslně používáme v tomto kontextu vý28

raz spolupracovníci, a ne podřízení). To má za následek, že je lidé nejen
následují, ale sami přicházejí s inovativními nápady a uvádějí je do praxe,
přičemž je podstatné, že tyto iniciativy jsou v souladu se stanovenými cíli.
11. Lídři se hlásí ke své zodpovědnosti za výsledky.
Jsou to oni, kdo stanoví standardy, které jejich lidé přijímají a snaží se
je dodržovat. Vůdčí osobnosti také podnikají okamžité kroky, když vidí
nějaké odchylky od daných norem. Znají svá vlastní omezení a dokážou
požádat druhé o pomoc, když je to třeba.
12. Lídři jsou efektivní a svůj čas efektivně využívají. Mají schopnost
vytvářet smyšlené časové plány, umějí určovat priority, minimalizují vyrušování a snaží se svou práci nepřerušovat.
13. Lídři jsou kreativní a inovativní.
Nebojí se vyzkoušet nové nápady. Dobří lídři nejsou samolibí. Neustále jsou připraveni inovovat způsoby, jak vykonávat danou práci. Mají
na zřeteli udržení spokojenosti zákazníků a jde jim o zvýšení profitability
firmy. Jsou otevřeni novým nápadům a vítají návrhy na zlepšení. Dokonce i když už proběhla vylepšení, stále hledají nové cesty, jak dosáhnout
stanovených cílů.
14. Lídři mají svou vizi. Velcí vůdci vědí, čeho chtějí dosáhnout a jaké
kroky je třeba udělat, aby dosáhli svých cílů. Dohlédnou za krátkodobé
cíle a v mysli neustále mají „velký obraz“. Theodore Hesburgh, bývalý
prezident Notre Dame University to vyjádřil přesně: „Pravá podstata leadershipu spočívá v tom, že lídři mají svou vizi. A svou vizi musejí jasně
a pevně opakovat při každé příležitosti. Nemůžete prostě jen tak mluvit
do větru.“
15. Lídři dotahují věci do konce. Už jste se jistě někdy setkali s osobou
v manažerské pozici, která se tvářila jako lídr, ale nic nedotáhla do konce?
Z nějakého důvodu těmto lidem obrazně řečeno stále ujíždí vlak.
Máme pro vás jeden příklad. Když společnost ABC Distributing Co.
najala Briana na pozici regionálního vedoucího prodeje, vedení firmy
do něj vkládalo velké naděje. Měl totiž vynikající doporučení. Během
výběrového řízení udělal na ředitele marketingu velký dojem díky svým
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velkým znalostem trhu, tím, že měl spoustu inovativních myšlenek, jak
by se dal více rozvinout obchod. A navíc to byl okouzlující člověk. Během prvních měsíců, které strávil Brian ve své nové pozici, vypracoval
kreativní a komplexní marketingový plán pro svůj region. Celé týdny
pracoval na jeho doladění, sepisoval doprovodné materiály a vytvořil
spoustu tabulek. Vypracoval i působivou prezentaci pro top management
firmy a prodejní tým. Ale nikdy nedosáhl toho, že by se plán proměnil
v realitu. Když se na Briana vyptával ředitel marketingu u jeho bývalého
zaměstnavatele, zjistil, že byl řadovým marketingovým pracovníkem. Na
své pozici sice odváděl velmi dobrou práci, ale nikdy neměl za nic přímou
zodpovědnost. Prostě postrádal klíčovou ingredienci leadershipu, totiž
schopnost dotahovat věci do vítězného konce.
16. Lídři se nenechají snadno zastrašit. Když se setkají s neúspěchem,
zatáhnou pevně za opratě a jedou neohroženě vstříc problémům. Dobrým příkladem by mohl být osud Toma Monaghana, zakladatele řetězce
rychlého občerstvení Domino´s Pizza. Svou společnost vybudoval během
třiceti let z malého obchůdku do podoby úspěšného řetězce, který se
skládá z několika tisíc provozoven dodávajících pizzu do domácností po
celé Americe. V roce 1989 svou společnost prodal. Po dvou letech od
prodeje ale jeho bývalá firma ztratila tah, který jí kdysi Monaghan vtiskl.
Aby svou firmu zachránil, koupil ji zpět a vrátil se na pozici generálního ředitele. Firmu kompletně zrevitalizoval a znovu začal expandovat po
celých Spojených státech, takže má dnes přes pět tisíc poboček v USA
a další tři tisíce v zámoří.

Přechod od „dělání“ k „vedení“
Jedním z hlavních důvodů, proč jsou lidé povyšováni na manažerské
a vůdčí pozice, je, že byli efektivní ve své dosavadní práci. Když jsme
tedy povýšeni, naším úkolem je pomáhat druhým, aby byli schopni dělat
věci stejně dobře, nebo dokonce lépe, než jsme je sami dělali předtím.
A něco takového vyžaduje docela odlišný soubor dovedností. Abychom
byli úspěšní, musíme zvládnout přechod od „dělání“ k „vedení“, což obnáší novou úroveň dovedností a jiné využití našeho času.
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Rovnováha mezi zaměřením na lidi a na procesy
Pokud chceme být úspěšnými manažery, musíme vyváženě věnovat
svou pozornost jak lidem, tak i procesům. Pokud se příliš orientujeme
na lidi, výsledkem může být stav, kdy v případě, že odejde jeden konkrétní člověk, všechno se zastaví. Když jsme naopak příliš zaměřeni na
procesy, znamená to, že věci dobře běží, ale nikdo jim nerozumí a nechce
se těmito procesy zabývat. Zaměření na procesy by se dalo shrnout do
věty: „Tady je plán a tady je, jak se to má dělat“. Zaměření na lidi zase
vystihuje tato věta: „Pojďme diskutovat o plánu a uvažujme o tom, proč
to všechno vlastně děláme.“ Když se nám podaří dosáhnout rovnováhy
mezi těmito krajními polohami, produktivita a závazek lidí se dostanou
na tu nejvyšší úroveň.
Rovnováha mezi motivací a zodpovědností
Bez motivace se nedá ničeho dosáhnout, ale mnozí soudí, že když
učiníme lidi zodpovědnými, jsou demotivováni. Tak tomu nemusí nevyhnutelně být. Můžeme použít takové nástroje, abychom lidi učinili zodpovědnými za dosažení cílů a za splnění závazků, ale zároveň zůstanou
motivováni. Pokud se nám podaří této rovnováhy dosáhnout, budeme
mít větší kontrolu nad svými výsledky, ale i nad výsledky celého týmu.
Pokud nemáte moc rádi určité lidi, existuje jeden způsob, jak si přesto můžete nějaký kladný vztah k nim vypěstovat: hledejte to dobré v nich.
A docela jistě u nich něco takového objevíte.
Dale Carnegie

Komunikace a koučování
za účelem získání výsledků
Více než kdy předtím je úkolem manažera, aby pracoval na rozvoji
svých lidí. Když dokážeme vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém
lidé dosahují dobrých výsledků, rozvíjejí své stávající dovednosti a získávají nové, kdy jsou lidé úspěšní, můžeme se s hrdostí nazývat vůdci.
Přímočará komunikace s podřízenými s dostatečnou dávkou citlivosti,
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koučování lidí a práce na jejich rozvoji, to jsou bezesporu lídrovy hlavní
priority.
Jak už bylo řečeno, jedním z důvodů, proč jsou lidé povyšováni na
manažerské pozice, je skutečnost, že prokázali schopnost osvojit si dovedností a znalosti, které jsou důležité pro úspěšné vykonávání jejich
pracovních úkolů. Nyní ale lídrův úspěch už nezávisí jen na osobních
dovednostech a jeho úspěších, ale je také důležité, aby koučoval podřízené, protože i oni by měli být úspěšní. Úspěšný přechod z pozice řadového
pracovníka na vedoucí pozici vyžaduje, aby nově jmenovaný manažer
poněkud změnil úhel svého pohledu a rozvinul nové dovednosti. Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi řadovým pracovníkem a úspěšným
lídrem.
Pracovník
Potřebuje vedení a nasměrování

Manažer nebo lídr

Plánuje strategie, určuje priority,
snaží se svou prací podpořit top
management
Přizpůsobuje se daným strukturám Stanovuje struktury a postupy
Má krátkodobý pohled
Má dlouhodobý výhled
na budoucnost
Přijímá příkazy a vyhovuje jim
Stanoví lidem výzvy, přesvědčuje je
a snaží se je ovlivnit
Prokazuje dovednosti
Snaží se skloubit pracovní
v určitých oblastech
příležitosti s konkrétními
dovednostmi jednotlivých lidí
Chce porozumět,
Motivuje lidi. Nabíjí je energií
co mu určitá věc přinese
a snaží se získat jejich závazek
Vyhýbá se rizikům a konfliktům, Podstupuje rizika, kontinuálně
usiluje o kontinuitu
přehodnocuje věci, vítá konflikty
a změny
Rozhoduje se na základě analýzy Rozhoduje se na základě intuice
Chce, aby mu bylo nasloucháno
Naslouchá a usiluje o to, aby mu
a porozuměno
lidé rozuměli
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Identifikuje, co je nutné udělat,
aby vynikal ve své práci
Chce, aby úkoly měly smysl
Stojí o to, aby se mu věřilo,
chce se zapojovat, usiluje
o zodpovědnosti a chce mít
podíl na věcech
Potřebuje průběžné ujišťování
a zpětnou vazbu
Touží po uznání a po pochvale
Chce mít jasno ohledně
kariérního růstu

Poskytuje svým lidem koučink,
podporu, vedení a zdroje, aby
mohli uspět
Entuziasticky a s vášní ukazuje
lidem smysl ve věcech,
je přesvědčivý
Vyžaduje od lidí zapojení, pak jim
práci deleguje a svěřuje pravomoci
Neustále dává lidem zpětnou vazbu
ohledně jejich výkonu
Pracuje na rozvoji sebedůvěry svých
lidí, oceňuje je a dělí se s nimi
o úspěchy
Nabízí lidem příležitost k růstu

Stanovení cílů a vypracování plánů
na jejich splnění
Když chceme uplatnit své vůdčí dovednosti, musíme nejprve stanovit
cíle. Podobně jako dobrý navigátor, i lídr určuje cíle a také cesty, kdy
a jak jich bude dosaženo. Cíli bychom mohli nazvat dlouhodobé výsledky, ke kterým směřuje úsilí organizace nebo jednotlivce.
Existují lidé, kteří milují cestování bez mapy. Rádi se nechávají vést
okolnostmi a doufají, že tak zažijí trochu dobrodružství (což se jim někdy
i daří), ale lídři a manažeři ve firmách si takové riziko nemohou dovolit
podstoupit. Protože mají zodpovědnost za svůj tým, musejí jasně vědět,
kudy se půjde, musejí také vědět, čeho chtějí dosáhnout, na jaké typy
problémů mohou cestou narazit, ale také musí vědět, jak tyto problémy
překonají.
Když přesně nevíme, čeho chceme dosáhnout, pak jen těžko budeme
poměřovat, jak daleko jsme od svého cíle. Konkrétní cíle nám dávají
možnost měřit náš pokrok.
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Cíle, které stanovíme pro naplnění týmového poslání, musejí být
v souladu s celkovými cíli organizace. Pokud nezkoordinujeme cíle, kterých chceme dosáhnout ve vlastní práci, a cíle oddělení nebo týmu s cíli
celé organizace, pak budeme jen mrhat časem a energií.
Cíle jsou základem pro motivační program. Když usilujme o dosažení
stanovených cílů, motivuje nás to. Když známe cíle svých lidí a pomůžeme jim jich dosáhnout, pomáháme jim s jejich motivací.
Ve většině organizací jsou velké firemní cíle stanoveny top managementem a dále se promítají do cílů oddělení nebo týmů, protože ty je
používají při stanovení vlastních cílů.
Proces stanovení cílů
Proces stanovení cílů je náročný na čas, energii a je nutné do něj vložit
značné úsilí. Cíl není něco, co načmáráme na ubrousek během pauzy na
kávu. Musíme si naplánovat, čeho doopravdy chceme dosáhnout, pak je
třeba dát cíli časový rámec, určit, kdo bude za co zodpovědný, a potom
naplánovat předvídatelné překážky, které by mohly splnění cíle ohrozit,
i způsoby jejich překonání.
Cíle musejí být dovedeny do detailů. Musí být naprosto srozumitelné
pro všechny, kteří se mají podílet na jejich splnění. Manažeři ve firmě,
ať už ti vrcholní nebo i další na libovolné úrovni podnikové hierarchie,
musejí nejen tyto cíle znát, ale musejí se s nimi ztotožnit.
Přínosy stanovení cílů
1. Stanovené cíle pomáhají při motivaci jednotlivců, kteří se podílejí
na jejich dosahování. Když lidé vědí, co se od nich požaduje a proč,
spíše těchto cílů dosáhnou než ti, kterým někdo přikáže, aby danou
věc splnili. Lidé jsou pyšní na dobrou práci, kterou dokázali. A pokud
neznají, jaký je cíl toho, co dělají, dost dobře ani nemohou vědět, jestli
odvádějí dobrou práci nebo ne.
Dáme vám příklad: Neil, který je studentem techniky, se zapojil do
vzdělávacího programu, v jehož rámci pracoval tři měsíce ve svém oboru a současně navštěvoval i přednášky. Pracoval ve výzkumné laboratoři
jedné velké firmy vyrábějící plasty, kde na něj připadlo rutinní testování.
Jeho práce byla stále dokola se opakující a nudná, takže Neil o ni rychle
ztratil zájem a jeho výkonnost začala upadat. Když šéf laboratoře viděl,
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jak Neilův nezájem ovlivňuje výsledky jeho práce, vzal si ho stranou a vysvětlil mu důležitost testování, ukázal mu, jak se výsledky testů zpracovávají a jakým způsobem tedy jeho práce přispívá ke splnění podnikového cíle, kterým je výroba dokonalého produktu. Jakmile Neil pochopil
smysl toho, co v laboratoři dělá, jeho výkon se zlepšil a brzy dosahoval
prvotřídních výsledků.
2. Stanovení cílů zajišťuje konzistentnost plánování. Když se několik
lidí účastní procesu plánování firemních cílů a když tito lidé budou chápat podstatu těchto cílů, bude se jim takový plán lépe připravovat a plán
nakonec bude v souladu s celkovými plány firmy. Každý ze zúčastněných
bude mít neustále na paměti hlavní cíle své firmy a bude se snažit, aby
jeho díl, který tvoří součást nového plánu, zapadal do celkového obrazu.
3. Stanovení cílů je základem pro koordinaci činností a kontrolu.
Na základě těchto cílů se dají nastavit standardy výkonnosti, které jsou
podkladem pro měření aktuálních výkonů.
Buďte při stanovení cílů flexibilní
Někdy se stane, že nejsme schopni určitého cíle dosáhnout. Třeba
proto, že se změnily okolnosti. To, co se ještě před chvílí jevilo jako dosažitelné, najednou vypadá jako nedosažitelné. Místo abychom propadli
frustraci, měli bychom raději být flexibilní.
Přizpůsobte cíle měnícím se okolnostem
Všichni stanovíme své cíle za určité situace a předpokládáme, že vydrží beze změny v průběhu projektu. Ale okolnosti se často mění, takže je
nutné, abychom své cíle poopravili. Aby takové situaci předešly, mnohé
firmy používají systém stanovení cílů, který má tři stupně:
Alternativa č. 1: Stanoví se standardní cíl. Tedy jinak řečeno definujeme, čeho má být dosaženo, pokud všechno poběží podle našich předpokladů.
Alternativa č. 2: Stanoví se o trochu nižší cíl. Pokud se změní okolnosti a začne být jasné, že stanoveného cíle nemůže být dosaženo, místo
toho, abychom začínali od začátku a cíl zcela přeformulovali, přecházíme
k této alternativě č. 2.
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Alternativa č. 3: Mírně navýšený cíl. Pokud se nám daří lépe, než
jsme očekávali, místo toho abychom podlehli sebeuspokojení, že jsme
dosáhli cíle, je lepší přejít k této třetí alternativě a ve výsledku tedy dosáhnout větších výsledků.
Za příklad nám může posloužit firma PCX, která sídlí ve Filadelfii
a zabývá se servisem a opravami počítačů. Prodejní cíl této firmy byl definován jako uzavření kontraktu s deseti novými zákazníky. Aby se zabránilo ztrátám, které se daly očekávat, protože jejich velký celonárodní
konkurent otevřel svou pobočku ve stejné oblasti, veškeré úsilí všech lidí
ve firmě se zaměřilo na udržení stávajících klientů. A cíl, kterým bylo
získání nových zákazníků, se proto logicky snížil.
Ale bylo stanoveno, že pokud se ukáže, že tento rok je přesto pro PCX
mimořádně dobrým rokem, prodejní cíle by se opět zvýšily. Pokud by
tedy firma PCX dosáhla osmi nových kontraktů již během první poloviny roku, automaticky by přešla k tomuto zvýšenému cíli.
Zapojte svůj tým do procesu stanovení cílů
Na jednom tréninku zaměřeném na stanovení cílů si jeden účastník
stěžoval: „Mám potíž s tím, jak prodat lidem celkovou koncepci. Jsou
natolik pohlceni svými vlastními úkoly a starostmi, že nejsou schopni
dohlédnout za tuto subjektivní rovinu.“ Nabízíme vám tipy, jak se s takovou situací vyrovnat:
l Zapojte každého na oddělení do projektu již v rané fázi plánování.
l Prodiskutujte s lidmi hlavní body plánu.
l Zeptejte se každého, jak on/ona přesně zapadá do celkového plánu.
l Dejte každému příležitost, aby se mohl vyjádřit ke každému stupni
plánu.
l Když rozporcujete dlouhodobý cíl na stravitelné části, můžete lidem
pomoci pochopit, jak jejich konkrétní úkol zapadá do týmového úsilí
a jak společně tvoří celek.
l Znejte dopodrobna cíle jednotlivých lidí na oddělení. Pokud jejich
osobní cíle nejsou v souladu s celofiremními cíli nebo s cíli oddělení,
ukažte jim, že když zapojí své dovednosti ve prospěch dosažení těchto
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„velkých“ cílů, zvýší tím pravděpodobnost, že naplní svá vlastní očekávání.
Proces plánování
Celý tým by měl být zapojen do přípravy každého plánu nebo úkolu.
Na vás je, abyste jako lídři koordinovali a vedli tento proces. Naplánování určitých částí úkolu svěřte lidem, kteří o věci vědí nejvíc, koordinujte
proces a dělejte taková rozhodnutí, která mají zvláštní dopad na průběh
celého projektu.
Plánování musí být v souladu s cíli organizace. Pokud se od nich odkloníte, zahráváte si. Jakmile jsou cíle jasně definovány, plánovači musejí
diagnostikovat problémy, se kterými se budete při plnění plánu potýkat.
Mohou vám pomoci následující kroky:
1. Definujte a vyjasněte problém. Přesvědčte se, že každý z týmu, který
se věnuje plánování, chápe problém úplně stejně. Když je například cílem
zvýšení prodeje, někdo může za problémem vidět otázku zlepšení prodejních technik, zatímco jiný může vidět podstatu problému ve stanovení
ceny. Logické je, že v takovém případě se jen těžko najde vhodné řešení.
Pokud se chcete přesvědčit, že všichni problému rozumějí shodně, ptejte
se následujícím způsobem.
2. Co je třeba udělat? Jde o to, abychom napravili nedostatečnou výkonnost? Máme se připravit na nepředvídané události? Je snad třeba změnit
metodu? Nebo je třeba udělat něco jiného?
3. Proč se to musí udělat? Pokud uděláme to, co chceme, co se vlastně
stane? Je důležitější řešit nyní současné problémy, nebo se připravit na
budoucnost? Jak tohle všechno ovlivní firemní plány?
4. Kdy by se to mělo udělat? Jde o stav, který volá po okamžitém zásahu? Kolik času máme na splnění akce?
5. Kde se to provede? Máme dostatek prostoru pro realizaci plánu?
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

