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Abstrakt: 

Vedení pracovníků je součástí řízení. Vedoucí má vrozenou schopnost přesvědčovat 

pracovníky, aby pracovali ochotně a s vyšší iniciativou. Naopak manažer je osoba odpovědná 

za organizaci a dosažení organizačních cílů. Pojem manažer vyjadřuje pozici, kterou v dané 

hierarchii zastává. Používané metody pro vedení zaměstnanců jsou založeny na členění z 

hlediska toho, jak vedoucí využívají své pravomoci, zda jsou ve vedoucí pozici ženy nebo 

muži. Model vedení Vrooma a Yettona je založen na kvalitě rozhodnutí a jeho 

akceptovatelnosti. Nová verze modelu je rozšířena o penalizaci za spotřebu času, náklady a 

rozvoj zaměstnanců. Existuje pět stylů vedení, které jsou odvozeny z modelu v podobě 

rozhodovacího stromu. Často se využívá teorie manažerské mřížky pro charakteristiku volby 

stylu vedení manažera. 
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Abstract: 

Leadership of employees is a part of management. A leader has an innate ability to motivate 

employees to work willingly and with greater initiative. On the contrary, a manager is the 

person responsible for the organization and the achievement of organizational goals. The 

word “manager” expresses a position within the organizational hierarchy. The methods used 

for leadership/management of employees are based on the facts how the leaders use their 

authority and whether there is a women or a man in the leading position. The leadership 

model from Vroom and Yetton is based on the quality of the decision and its acceptability. The 

new version of the model is extended to the factor of time consumption, cost and staff 

development. There are five styles of leadership that are derived from the model of a decision 

tree. The managerial grid theory is often used to characterize the leadership style of a 

manager. 
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1. Vedení pracovníků 

 

Vedení pracovníků není to samé jako řízení, nejedná se o synonyma. Nevyplývá z 

nich, že každý vedoucí by byl manažer. Vůdcové se nacházejí nejen v manažerské hierarchii, 

ale také v neformálních pracovních skupinách.  Vedení se vztahuje k motivaci, mezilidskému 

chování a k procesu komunikace. Vedení je součástí řízení a jedná se o schopnost 

přesvědčovat a přimět pracovníky dělat věci ochotně, s nadšením za účelem dosažení 

plánovaných cílů. Jedná se o lidský faktor, který skupinu stmeluje, motivuje a orientuje k 

danému cíli. Důraz na vedení je tedy kladen na mezilidské vztahy v širším kontextu. Je často 

spojován s ochotným a nadšeným chováním spolupracovníků. Vedení nemusí být součástí 

práce, ale vlastnost, která může být do práce vnesena. Není předepsaná, ale přichází 

spontánně. Vedení může být především viděno spolupracovníky jako inspirativní proces. 

Vedení může být založeno z pozice role vedoucího a jeho schopnosti nebo může být jen 

kategorií chování. Dobré vedení mimo jiné zahrnuje efektivní proces delegování. V podstatě 

se jedná o vztah, kterým jedna osoba ovlivňuje chování a jednání druhých lidí. Znamená to, 

že proces vedení nemůže být oddělen od aktivity skupin a od efektivního budování týmů, ale 

naopak dobré vedení napomáhá rozvíjet týmovou práci a propojení individuálních a 

skupinových cílů. Dobré vedení má vliv na sílu organizační kultury spolupracovníků a celého 

podniku. 

Manažeři nejsou vždy efektivními vedoucími. Organizace všech velikostí se však 

pochopitelně snaží formulovat takové manažery, kteří jsou zároveň vůdci. Pojmy manažer a 

vůdce nejsou totožné, ale překrývají se. Manažer je osoba odpovědná za organizaci a za 

dosažení organizačních cílů. Tento pojem vyjadřuje pozici, kterou v dané hierarchii zastává. 

Vůdce (lídr) je osoba, která má schopnost přimět lidi, aby sledovali jeho cestu ke splnění 

organizačních cílů, kde tento pojem vyjadřuje vlastnost toho, který vede. Teorie velké 

osobnosti se opírá o personální charakteristiky: velcí vůdcové jsou obdařeni charakteristikami, 

které je odlišují od ostatních a které jsou neměnné v čase a prostoru. Tyto charakteristiky 

způsobují, že je ostatní zaměstnanci následují. Z praktických zkušeností a z výzkumů můžeme 

pojmy vůdci a vedení charakterizovat následovně: 

 vůdci jsou osoby obdařené určitým typem motivace (potřeba spojená s vysokým 

stupněm sebekontroly). Jako manažeři jsou mnohem úspěšnější než ostatní 

 vůdci (lídři) se od zaměstnanců (vedených) liší v typických charakteristikách jako 

sebedůvěra, cílevědomost, dominantnost 

 vůdci, kteří mají obrovský respekt, obdiv a jsou neustále nadšení, jsou vůdci 

charismatičtí, kteří se od ostatních vůdců výrazně liší. 

 

Na rozdíl od vůdce manažer vykonává manažerské aktivity jako např. plánování, 

organizovaní a rozhodování. Jsou to nástroje řízení bez života do té doby, dokud vedoucí 

neotevře u lidí stavidla motivace a nevede je k plnění cílů. Manažeři mají tendenci zaujmout 

neosobní nebo pasivní postoj ke spolupracovníkům, ale i k cílům organizace na rozdíl od 

vedoucího, který zaujímá mnohem více osobní a také aktivní přístup k zaměstnancům i cílům 

a tím zvyšuje akceptovatelnost navrhnutých řešení spolupracovníky. Manažeři vidí sami sebe 

jako regulátory existujícího pořádku věcí, se kterými se ztotožňují a za které získávají 

odměny. Nezajímá se proto tolik o komunikaci, motivaci, podporu a angažování. 

Autorita u manažera je základní předpoklad pro vedení spolupracovníků. 

Spolupracovníci vnímají autoritu nadřízeného jako určitou vážnost, vlivnost, která může mít 

podobu formální a neformální. Autorita formální je daná jeho postavením v organizační 
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hierarchii, legitimním přidělením působnosti, pravomocí a odpovědnosti. Spíše má blíže k 

řízení spolupracovníků, kdežto neformální autorita má blíž k vedení lidí. Neformální autorita 

vychází z vlastností osobnosti jedince. Tato autorita vyplývá z uznání jeho schopností, 

chování a jednání s podřízenými. Obě strany autorit by měli být vzájemně vyváženy tak, aby 

nositel autority působil vůči svému okolí věrohodně a jistě. Jednostranné zdůraznění 

formálních nebo neformálních atributů autority vede nejen k pochybnostem a nedůvěře na 

straně spolupracovníků vůči trvalosti a oprávněnosti učiněných rozhodnutí, ale i k nejistotě 

jeho samotného, zda jeho rozhodnutí budou akceptována a realizovaná. Pro posilování 

autority, zvláště pak jejich neformální složky, lze manažerům doporučit: aby si zvyšovali 

svoji odbornou kvalifikaci, aby měli příkladnou pracovní morálku a zejména partnerský vztah 

k podřízeným.  
 

2. Používané metody pro volbu úspěšného stylu vedení zaměstnanců 

Styl vedení či styl manažerské práce představuje způsob činnosti manažera 

charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytyčených cílů 

organizace. Jedná se zejména o formu vztahu manažera k zaměstnancům, která vyplývá z 

osobních znalostí manažera, z jeho zkušeností, autority a schopnosti působit na vnitřní a 

vnější okolí, a dále o uplatnění moci v kombinaci se způsobem jejího využití při vedení 

ostatních. Ve vztahu manažer a jeho zaměstnanci má možnost volit například takový přístup, 

že rozhoduje zcela nezávisle na názorech svých zaměstnanců nebo naopak s nimi částečně 

nebo zcela své konečné rozhodnutí spoluvytváří. Ve většině případů z praxe víme, že manažer 

má možnost volby způsobu rozhodnutí, do jisté míry je však vědomě či nevědomě 

ovlivňován. Řada výzkumů a příkladů z praxe v této oblasti se přiklání k názoru, že 

nejúspěšnější manažeři jsou ti, kteří dokáží modifikovat svůj styl řízení v závislosti na 

různých situacích, skupinách pracovníků apod. 

Existuje několik teorií, které rozlišují jednotlivé styly vedení zaměstnanců. Zaměříme 

se na následující volby úspěšného stylu vedení: 

 

2.1.Vedení využívající pravomoci vedoucího 

V minulosti někteří autoři vysvětlují členění stylů vedení na základě toho, jak lídři 

využívají svoji pravomoc. Byly rozlišovány tři základní typy stylů vedení vedoucích.  

Direktivně autokratický vedoucí dává příkazy a očekává jejich splnění. Je 

dominantní, rozhodný a vede podřízené na základě možnosti udělit, respektive odepřít 

odměnu a postih. Jde o direktivní určování úkolů, kdy všechna rozhodnutí jsou činěna bez 

jakéhokoli zapojení podřízených. Manažer se nesnaží ani vytvořit prostředí vzájemné důvěry. 

Těsně dohlíží na aktivity svých podřízených. Činí samostatná rozhodnutí. 

Demokratický vedoucí, respektive participativní lídr se radí se svými podřízenými o 

navrhovaných aktivitách a rozhodnutích a podněcuje je, aby s ním spolupracovali. Tento typ 

zahrnuje lídry počínaje těmi, kteří neudělají nic bez spoluúčasti podřízených a konče těmi, 

kteří s podřízenými pouze předběžně konzultují svá rozhodnutí. 

Liberální vedoucí, využívá zřídka svoji moc a jeho podřízení jsou značně nezávislí 

při realizování svých aktivit. Takoví vedoucí se spoléhají na své podřízené, že si sami stanoví 

vlastní cíle i prostředky pro jejich dosažení. 
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2.2. Styly vedení používané muži a ženami 

Ženy jako manažerky používají jiný styl vedení než muži. Ženy vidí vůdcovství jako 

využívání interpersonálních dovedností a povahových vlastností pro takové motivování 

podřízených, které mění sobecké zájmy následovatelů (zaměstnanců) na zájem o celý podnik. 

Takové "interaktivní vůdcovství" zahrnuje sdílení informací a moci, inspirování podřízených 

a dosažení toho, aby si lidé uvědomili svoji důležitost. 

Muži naopak většinou chápou vůdcovství jako posloupnost určitých transakcí se 

svými podřízenými. Častěji využívají pro monitorování lidí kontrolních prostředků a 

pravomoci. To však neznamená, že všechny úspěšné ženy a úspěšní mužové používají vedené 

přístupy. Někteří muži užívají "interaktivní vůdcovství" pro vedení svých podřízených a 

některé ženy používají tradiční přikazovací systém pro řízení svých následovníků. 
 

2.3. Likertovo členění na čtyři styly vedení podle úrovně spolupráce a 

komunikace 
 

 Direktivně autoritativní styl vedení - Manažer je autokrat, který nedůvěřuje 

podřízeným, motivuje je pomocí obav a postihů a jen výjimečně pomocí odměn, 

realizuje komunikaci pouze vertikální a to shora dolů a rozhodování ponechává 

výhradně na centrále. 

 Liberální autoritativní styl vedení- manažer důvěřuje podřízeným a spoléhá se 

na ně. Pro motivaci používají odměn, trestů a obav z nesplnění úkolů. Umožňují 

komunikaci zdola nahoru, ale zaměstnanci jí moc nevyužívají. Někdy vyžadují na 

zaměstnancích nápady a názory a delegují některá rozhodnutí avšak současně 

uplatňují kontrolu. 

 Konzultativní styl vedení - Manažer podstatně, ne však zcela, důvěřuje 

podřízeným. Snaží se využit myšlenky a názory podřízených. Pro odměňování 

používají odměn, příležitostně trestů a spoluúčasti. Manažer podporuje 

obousměrnou komunikaci. Zásadní rozhodnutí strategické povahy se rozhodnou na 

centrále společnosti, zatímco specifická na úrovních nejvyšších. 

 Participativně - skupinový  - Manažer plně důvěřuje podřízeným. Snaží se získat 

jejich nápady a názory, které tvůrčím způsobem využívá. Podle rozsahu 

spoluúčasti a zapojení skupin do aktivity směřujících k dosažení cílů, poskytuje 

manažer podřízeným ekonomické odměny. Manažer podporuje obousměrnou 

komunikaci a jedná se zaměstnanci jako s rovnocennými partnery. Rozhodování 

probíhá na všech úrovních organizace. Manažeři komunikují sami mezi sebou i s 

podřízenými skupinami. 

Podle Likerta manažeři, kteří využívají čtvrtý styl vedení, dosahují jako lídři 

největších úspěchů. Likert úspěšnost tohoto stylu vedení přisuzuje prosazování a udržení 

vysokého stupně spoluúčasti zaměstnanců na řízení. Likertovo členění lze považovat za 

tradiční, nicméně postupem času bylo doplněno o řadu dalších. Za pozornost slouží 

následující členění, které navazuje na Likertovy práce a to autorů Vrooma a Yettona.  
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2.4. Model Vrooma  a Yettona, úspěšného stylu rozhodování a vedení 

zaměstnanců 
 

Vroom a Yetton uvažují o dalších dvou faktorech, které podle nich zásadním 

způsobem ovlivňují volbu vhodného stylu rozhodování manažera. Těmito faktory jsou kvalita 

vlastního rozhodování a akceptovatelnost rozhodnutí (tj. ochota podřízených realizovat 

dané manažerské rozhodnutí), někdy se nazývá též mírou akceptovatelnosti. 

Princip modelu lze vyjádřit rovnicí: 

EF = f(K x A),  

kde:  EF - efektivnost rozhodnutí, efektivnost stylu vedení 

 K - kvalita rozhodnutí manažera 

 A - míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí nebo příkazu zaměstnanci 

 

Model dává návod, jaká pravidla má manažer při volbě stylu rozhodování a vedení 

použít a jaký styl rozhodování a vedení zvyšuje pravděpodobnost, že řešení problému bude 

efektivní a úspěšné. Tento model se používá nejčastěji pro výběr vhodného stylu rozhodování 

a vedení manažera, které ovlivňuje více než jednoho zaměstnance, tj. pro problémy skupiny, 

útvaru, organizace. Je možné ho použít i pro problémy jednotlivce. 

Podstatou modelu pro řešení problémů skupin a jejich vedení je provedení situační 

analýzy problému, který se vyskytl a má se řešit pro danou skupinu zaměstnanců.  

Situační analýza daného problému - můžeme popsat pomocí sedmi 

charakteristik:  

 požadavek kvality řešení, (je navržené řešení z hlediska kvality to nejlepší?) 

 dostatek informací k řešení, (má manažer dostatek informací a odborných znalostí, 

aby dospěl sám k dostatečně kvalitnímu řešení?) 

 strukturovanost problému, (do jaké míry jsou známy cíle, způsoby řešení problému 

i kritéria jejich hodnocení, případně jak snadné či těžké je pro vedoucího získat 

informace potřebné pro jejich stanovení?) 

 význam akceptovatelnosti zaměstnanců pro realizaci rozhodnutí, (zde jde o to, do 

jaké míry je realizace rozhodnutí závislá na jeho akceptovatelnosti podřízenými?) 

 akceptovatelnost pro spolupracovníky (jaká je pravděpodobnost, že budou 

zaměstnanci akceptovat dané rozhodnutí,) 

 cílová orientace spolupracovníků, (jaká je míra zainteresovanosti podřízených, aby 

vybrané rozhodnutí podřízeným akceptovali?) 

 pravděpodobnost vzniku konfliktů mezi spolupracovníky, (je pravděpodobnost, že 

řešení, kterým spolupracovníci dávají přednost, povede ke konfliktům?). 

Těchto sedm pravidel dává vedoucímu dostatečnou možnost analyzovat daný problém 

tak, aby bylo možné odvodit vhodný vůdčí styl. Jako nástroj pro volbu tohoto stylu slouží 

rozhodovací strom, (viz případová studie) jehož jednotlivé uzly zobrazují výše uvedené 

charakteristiky. S každým tímto uzlem je spojen dotaz na příslušnou charakteristiku 

problému, na který manažer odpoví ano, resp. ne. Každá větev rozhodovacího stromu je 
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ukončena koncovým uzlem, ke kterému jsou přiřazeny jednotlivé styly vedení 

(AI,AII,KI,KII,SII), které jsou následovně charakterizovány:  

AI - Autokratický styl  

Manažer sám vyřeší problém a vystačí přitom s informacemi, které má momentálně 

k dispozici.  

AII - Autokratický styl 

Manažer získává další potřebné informace od zaměstnanců, a poté rozhoduje sám o 

tom, jak se bude problém řešit. 

KI - Konzultativní styl 

Manažer konzultuje jednotlivě se svými zaměstnanci o tom, jak by problém řešili. 

Zváží všechny nápady a rozhodne se zase sám. Může a nemusí respektovat návrhy 

zaměstnanců. 

KII - Konzultativní styl 

Manažer ke vzniklému problému svolá poradu celého kolektivu zaměstnanců a s 

těmi konzultuje jejich nápady a návrhy. Pak učiní sám rozhodnutí, které může nebo 

nemusí respektovat to, co podřízení sdělili. 

SII – Skupinový styl rozhodování 

Vedoucí diskutuje o problému se zaměstnanci ve skupině (např. na schůzi oddělení), 

všichni společně zvažují možnosti jeho řešení a pokoušejí se přitom dospět ke 

společnému řešení. Vedoucí zaujímá roli koordinátora, který společně se skupinou 

pak formuluje a vyhodnocuje alternativní řešení a pokouší se dosáhnout shody týkající 

se způsobu řešení problému. Svými názory přispívá k diskusi, ale nesnaží se týmu 

vnutit své řešení. Je však připraven vzít na sebe odpovědnost za každé rozhodnutí, 

na kterém se jako kolektiv sjednotí a bude ho posuzovat.  

Uvedený model je zejména vhodný pro skupinové rozhodování a vedení zaměstnanců. 

Důležitým aspektem rozhodovacího procesu je míra participace (účasti, zapojení) dalších 

spolupracovníků (členů organizace) v rozhodování, přičemž tato participace a její míra se 

chápe obvykle jako vliv určitého subjektu na výsledky rozhodovacího procesu vyplývající 

z jeho aktivní účasti v tomto procesu. 

Míra participace závisí na více faktorech, ke kterým patří určité osobní charakteristiky 

manažera (někdo preferuje spíše autoritativní styl, jiný naopak styl demokratický, spojený 

s vyšší mírou participace), dále určitý vžitý styl, resp. tradice řízení (ovlivňovaný i existencí, 

resp. neexistencí určitých zákonných norem). Svoji roli budou hrát i osobní charakteristiky 

ostatních členů organizační jednotky, neboť manažer je nemůže přinutit k participaci proti 

jejich vůli. Značný význam pro volbu vhodné míry participace má povaha řešených problémů. 

Vyšší míra participace (skupinové rozhodování a vedení a týmová příprava rozhodnutí) je 

vhodná pro řešení špatně strukturovaných rozhodovacích problémů, kde je třeba spojit 

informace, znalosti a názory více subjektů. Míra účasti zaměstnanců na řízení má značný vliv 

na určité aspekty organizace, mezi které patří především rozvoj lidského potenciálu, sladění 

cílů a uspokojení členů organizace, doba trvání řešených rozhodovacích procesů (čas 

spotřebovaný na jejich řešení).  

Rozvoj lidského potenciálu je větší při řešení problémů ve skupině (týmu), kde si 

členové skupiny osvojují dovednosti nezbytné pro kvalitní řešení svých úkolů. Je tedy 

současně neustálým procesem učení, například v oblasti technických nebo komunikačních 
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dovedností . Tím si organizace rozšiřuje zásobu talentů, ze které může čerpat v období 

expanze nebo v období, kdy reagují na hrozby a příležitosti podnikatelského okolí. 

Sladění cílů a uspokojování členů organizace se týkají zejména vztahů členů skupiny, 

kdy skupinové řešení úkolů umožňuje členům skupiny získat určité návyky a zkušenosti, jak 

se k sobě vzájemně chovat. Konkurenční vztahy vzkvétají spíše při autokratickém stylu řízení, 

resp. při takovém stylu, který potlačuje interakce s podřízenými na základě rovnosti. Naopak 

vyšší míra participace a řešení úkolů a rozhodovacích problémů ve skupině podporuje 

spolupráci členů skupiny a vzájemné kolegiální vztahy. Týmová práce vede ke sdělování 

informací, zkušeností a dovedností. Tak, jak členové týmu poznávají jedinečný přínos 

každého z nich k řešení problému, učí se také vzájemně si důvěřovat a spoléhat se jeden na 

druhého. Z výzkumů je ověřené, že participace ovlivňuje pozitivně nejen vzájemné vztahy 

jednotlivců, ale vztahy skupiny k celé organizaci. Podporují se integrace individuálních cílů 

s cíli organizace a roste loajalita k organizaci. Vyšší míra participace zvyšuje též pracovní 

uspokojení zaměstnanců, jejich morálku, iniciativu a ovlivňuje příznivě postoj k manažerům. 

Čas strávený nad přípravou a řešením úkolu ve skupině je podstatně delší než při 

vedení jednotlivce a jedná se o negativní dopad na vedení. Obecně platí, že vyšší míra 

participace při skupinovém rozhodování prodlužuje řešení úkolu. Jednotlivé schůze skupiny je 

třeba připravit, zpracovat určité podklady. Je zde větší časová náročnost i pro jednotlivce a to 

představuje určité náklady, které je třeba obětovat pro dosažení přínosů participace. 

Přednosti a nevýhody skupinového řešení úkolů.  

K přednostem patří: zvýšení rozsahu informací a znalostí, kombinace různých přístupů 

a dovedností týkající se zpracování informací, rozšíření spektra přístupů k řešení problémů, 

lepší možnost pochopení daného problému, zvýšení přijatelnosti dosaženého řešení problému, 

stimulace úsilí členů skupiny. Uplatnění předností skupinového řešení úkolů závisí ve značné 

míře na existenci kooperativní atmosféry ve skupině a vztazích mezi jejími členy.   

K nevýhodám skupinového rozhodování patří: kromě větší časové náročnosti 

skupinového řešení úkolů i individuální dominance jednotlivců tam, kde je slabý vedoucí, 

existence členů skupiny s odlišnou pozicí v hierarchii řízení, chápání vítězství jako 

argumentu, sociální tlak (zamlčovat nesouhlasné názory a preferovat konsensus).  
 

Nová verze modelu Vrooma a Yettona 
 

Nová verze modelu zachovává jednotlivé styly rozhodování a vedení 

(AI,AII,KI,KII,SII) i kritéria, která slouží pro hodnocení efektů participace (stejně jako 

v původním modelu se posuzuje vliv participace na kvalitu rozhodnutí, angažovanost 

k rozhodnutí, čas a rozvoj podřízených). Nová verze modelu hodnotí rozhodovací procesy 

v podobě jejich tzv. relativní efektivnosti. Tato relativní efektivnosti (RE), je závislá na 

kvalitě rozhodnutí (K) a angažovanosti (A) k rozhodnutí podle rovnice:  

RE = K + A – P, 

kde veličina P vyjadřuje určitou penalizaci za spotřebu času. Ta respektuje skutečnost, že 

vysoká kvalita rozhodnutí i angažovanosti skupiny k jeho implementaci ještě nezabezpečuje 

zcela efektivnost rozhodovacího procesu, neboť rozhodnuti musí být (v případě, že existuje 

přísné časové omezení) včasné. 

Časová penalizace může být nulová, a to v případě , že se na daný rozhodovací proces 

nevztahuje žádné časové omezení. V případě, kdy časové omezení existuje,může se 

efektivnost rozhodovacího procesu snížit volbou stylu rozhodování, u kterého existuje určitá 

pravděpodobnost překročení časového limitu. Efektivnost rozhodovacího procesu by byla 
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vhodným kritériem pro volbu stylu rozhodování v případě, že není významný jednak faktor 

času, jednak rozvíjení dovedností, znalostí a postojů organizace. Vzhledem k tomu bylo 

kritérium efektivnosti rozhodovacího procesu nahrazeno kritériem celkové efektivnosti. 

Tuto celkovou efektivnost ovlivňuje do značné míry již uvedená efektivnost 

rozhodování, kromě toho další dva faktory závislé na míře participace náklady (N) a rozvoj 

(R) členů organizace (zaměstnanců organizace).  

Vztah pro celkovou efektivnost lze zapsat jako:  CE = RE + R - N 

Záporné znaménko u veličiny N vyjadřuje, že rozhodovací proces vyžaduje určitou 

spotřebu času a energie, a to bez ohledu, zda existuje nějaké časové omezení (například 

dvouhodinová schůzka vedoucího s deseti členy skupiny představuje spotřebu času 20hodin). 

Hodnota času není přitom nulová, neboť spotřebovaný čas znemožňuje vykonání jiných 

činností. Nákladová veličina N proto reprezentuje hodnotu času spotřebovaného na daný 

rozhodovací proces. Vyšší spotřebu času skupinového rozhodování však kompenzují pozitivní 

efekty tohoto stylu rozhodování na organizaci a její členy ve smyslu rozvíjení "lidského 

kapitálu" organizace. Selhání skupiny více spotřebovávají čas, ale také prohlubují chápaní 

problému, učí týmové práci a stimulují identifikace cílů organizace. Veličina (R) proto 

reprezentuje toto obohacení lidského kapitálu vyplývající z účasti členů organizace na 

rozhodování. 
  

2.5.Teorie manažérské mřížky  
 

Mřížka má dvě dimenze: zájem o lidi a zájem o výrobu. 

Zájem o výrobu vyjadřuje postoje manažera k řadě záležitostí, jako je úroveň 

rozhodování, různé postupy a procesy, kvalita zaměstnaneckých služeb, efektivnost práce a 

velikost produkce. 

Zájem o lidi lze interpretovat značně široce: udržování sebedůvěry spolupracovníků, 

vytváření dobrých pracovních podmínek, udržování dobrých mezilidských vztahů, ztotožnění 

se spotřebou dosahování cílů atd. 

Tyto dvě proměnné vyjádřili v grafu, kde na vertikální ose je nanesena péče o lidi a na 

horizontální ose starost o produkci. Na každé ose je stupnice od 1 do 9, která vyjadřuje 

vzestupně rostoucí váhu každého faktoru. Protneme-li tyto hodnoty navzájem, vznikne tzv. 

manažerská mřížka. Mřížka znázorňuje dimenze chování manažera; buď se orientuje na 

uložený úkol, nebo na pracovníka. Vzájemně se měnící poměr těchto parametrů od nuly do 

maxima pak vytváří podmínky pro specifikaci různých stylů vedení. Mezníky tohoto chování 

jsou následující čtyři styly: 

1.1 – Nezájem, manažer vyvíjí minimální úsilí směřující k provedení práce. Manažeři v této 

pozici mají malý zájem o výrobu i o zaměstnance. Snaží se být nestranní a stát mimo 

konflikty. Dělají přesně tolik, aby udrželi skupinovou účast. 

1.9. – Management venkovského klubu.  Manažeři se velmi zajímají o zaměstnance a málo 

o výrobu. Snaží se předejít konfliktům a chtějí být oblíbeni i na úkor výše produkce. Splnění 

úkolu je pro ně méně podstatné než mezilidské vztahy. Jejich cílem je, aby byli lidé šťastní. 

9.1. – Manažeři autoritativní.  Manažeři se hodně zajímají o výrobu a málo o zaměstnance, 

na které pohlíží jako na stroje. K efektivnímu splnění úkolů vyžadují jednostrannou kontrolu. 

Kreativita a lidské vztahy pro ně nejsou podstatné! 
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9.9. – Týmový manažer. Manažeři věnují maximální pozornost jak lidem, tak výrobě. Jsou to 

skuteční; týmový manažeři“, kteří jsou schopni propojit výrobní požadavky podniku 

s potřebami zaměstnanců. 

 Manažerská mřížka je užitečnou pomůckou pro identifikování a klasifikování 

manažerských stylů. Neříká nám však, proč manažeři spadají do určitého bloku. Abychom 

mohli odhalit příčiny umístění manažera v mřížce, je nutné zkoumat jeho osobní vlastnosti i 

vlastnosti jeho následovatelů, schopnosti a vzdělání manažera, podnikové prostředí a další 

faktory, které působí na vedoucího a jeho zaměstnance. 
 

 Koučinkový styl vedení znamená poskytnout individuální radu zaměstnanci s cílem 

rozšíření jeho rozhodovacích pravomocí, které má na svém funkčním místě vykonávat. 

Zaměstnanec má tak možnost si vyzkoušet řešit problémy svépomocí. Podstata tohoto stylu 

vedení spočívá v postupné přípravě nejrůznějších zaměstnanců školených skutečným 

poradcem (vedoucím). Cílem vedoucího je naučit zaměstnance řešit vlastními silami lépe a 

efektivněji své pracovní úkoly. Vedoucí před použitím koučinku si musí udělat analýzu 

situace a musí předem rozhodnout, zda je koučinkový styl v daném případě skutečně 

nejvýhodnější strategií, tj. musí si ujasnit: v jakých oblastech se pracovník potřebuje vyvíjet, 

zda u daného pracovníka slibuje tento styl vedení úspěch a předpoklady mezilidských vztahů 

k použití tohoto stylu vedení. Nezbytným předpokladem k úspěchu je totiž aktivita daného 

pracovníka, který přebírá sám odpovědnost za svůj vývoj. Dalším nezbytným předpokladem 

je vzájemná důvěra mezi zaměstnancem a vedoucím. Vedení může využít koučinkového stylu 

jak individuálně, tak skupinově. 
 

 Kritika 

 Většina manažerů se dostává do situace, že nejsou spokojeni s činností zaměstnanců a 

jsou nuceni proti nim uplatnit kritiku. Smyslem kritiky není trestat zaměstnance, ale upozornit 

je na to, aby se daný stav jejich činnosti zlepšil. Je třeba vznést kritický požadavek přímo na 

konkrétního pracovníka, kterého se kritika týká. Kritika by neměla probíhat před 

spolupracovníky. Kritika by měla být ne za to jaký spolupracovník je, ale za to, co skutečně 

dělá špatně, za konkrétní přestupky. Ve většině případech se zaměstnanec ke kritice staví 

odmítavě, a proto je lepší tomuto postoji předejít tím, že nechám zaměstnance, aby se sám 

vyjádřil k dané problematice vyřčené kritiky. Manažer nemá kritizovat v nepřítomnosti 

kritizovaného a neměl by kritizovat po telefonu, e-mailem a podobnými médii. 
 

 3. Shrnutí 

 Vedení pracovníků je součástí řízení. Vedoucí má vrozenou schopnost přesvědčovat 

pracovníky, aby pracovali ochotně a s vyšší iniciativou. Naopak manažer je osoba odpovědná 

za organizaci a dosažení organizačních cílů. Pojem manažer vyjadřuje pozici, kterou v dané 

hierarchii zastává. Používané metody pro vedení zaměstnanců jsou založeny na členění 

z hlediska toho, jak vedoucí využívají své pravomoci, zda jsou ve vedoucí pozici ženy nebo 

muži. Model vedení Wrooma a Yettona je založen na kvalitě rozhodnutí a jeho 

akceptovatelnosti. Nová verze modelu je rozšířena o penalizaci za spotřebu času, náklady a 

rozvoj zaměstnanců. Existuje pět stylů vedení, které jsou odvozeny z modelu v podobě 

rozhodovacího stromu. Často se využívá teorie manažerské mřížky pro charakteristiku volby 

stylu vedení manažera. Kritika a kontrola patří do autoritativního stylu vedení. 
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