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1. ÚVOD

„Průvodce pro ředitele, přímé nadřízené a majitele malých a středních podniků: Jak
zlepšovat organizační klima změnou stylu jejich vedení“ obsahuje užitečný teoretický
kontext a interaktivní materiál pro samostudium pro zlepšení klimatu ve Vaší organizaci.
Tato příručka Vás postupně krok za krokem provede procesem zlepšování organizačního
klimatu pomocí rozvoje stylu vedení a může sloužit jako nástroj, který zaměstnanci, HR
manažeři a školitelé či konzultanti mohou využívat při každodenní práci.
Tento průvodce obsahuje tyto kapitoly:
1.

Popis organizačního klimatu a definice jeho dimenzí

2.

Rady pro majitele malých a středních podniků / ředitele / přímé nadřízené a
zaměstnance, jak zlepšit vnímání každého prvku organizačního klimatu

3.

Popis jednotlivých kroků, které jsou nutné pro změnu stylu vedení

4.

Představení různých příkladů organizačních struktur a vztahu mezi lidskými zdroji a
organizačním klimatem

5.

Cvičení a případové studie určené k rozvoji takového stylu vedení, který vytváří
přátelské klima
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2. ORGANIZAČNÍ KLIMA, JEHO
PODNIKU A JEHO DIMENZE

DOPAD

NA

VÝKONNOST

CÍL KAPITOLY
Po přečtení této kapitoly byste měli být umět identifikovat a chápat:
1. Pojem „organizační klima“
2. Dimenze, které nejvíce ovlivňují organizační klima
3. Významné organizační modely
4. Důležité dimenze organizačního klimatu z pohledu majitele malého nebo středně
velkého podniku
5. Faktory nejvíce ovlivňující organizační klima

2.1 Definice organizačního klimatu a jeho dimenze
Výzkum týkající organizačního klimatu vychází z Lewinovy teorie pole. Organizační klima
je to, jak lidé vnímají organizační prostředí: jaké to pro ně je, když pracují v určité
organizaci. Manažeři musí nejprve pochopit a začít používat systém zpětné vazby a další
relevantní nástroje, aby se v lidech podnítila motivace a zaujetí. Pak je teprve možno
využívat výhod pozitivního organizačního klimatu. Organizační klima je sdílený pocit členů
dané organice, jejich vnímání organizace a pracovního prostředí (Robbins, Judge, 2013).
Podle Stringera (2001) je organizační klima množinou měřitelných atributů pracovního
prostředí, která vychází z kolektivního vnímání lidí, kteří v tomto prostředí pracují. Tato
množina prvků, kterým říkáme dimenze, ovlivňuje jejich motivaci a chování.
Které dimenze to jsou?
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Typy a dimenze organizačního klimatu
Existuje mnoho dimenzí organizačního klimatu, např. srozumitelnost, nasazení, kvalita
profesního života, mezilidské vztahy, férové odměny, blahobyt atd. Koncem 70. let se
počet dimenzí, které se považovaly za relevantní ve vztahu k organizačnímu klimatu
výrazně zvýšil. Obsahoval mnoho faset jako struktura, odměny, riziko, vřelost, podpora,
standardy, konflikt, identita, demokratičnost, autokratičnost, poskytování podpory,
inovativnost, kolegiální vztahy, spolupráce, soudržnost, tlak a mnoho dalších. Nové
dimenze se přidávaly pokaždé, když nějaký výzkumník došel k závěru, že pojem
organizační klima by mohl být důležitý pro pochopení nějakého jiného zajímavého jevu
(Ostroff, Kinicki, Tamkins, 2003).
Koys a DeCotiis (1991) zmiňují několik dimenzí organizačního klimatu:

Samostatnost
Soudržnost
Důvěra
Tlak
Podpora
Uznání
Férovost
Inovace
Schéma 1: Koys a DeCotiis (1991) - dimenze organizačního klimatu

V případě převahy určitých konkrétních dimenzí, získává organizace určité a jasně
definované rysy, které adekvátním způsobem popisují teoretické modely. Vybrali jsme
nejvýznamnější modely, které Vám představíme.
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Teoretické modely
V literatuře najdeme několik teoretických modelů, které se užívají pro lepší klasifikaci
dimenzí organizačního klimatu a vyjádření jejich dopadu na organizaci jako celek.
1. Model lidských vztahů (zaměření na nitro, pružná orientace) spojuje normy a
hodnoty s příslušností, důvěrou a soudržností, kterých se dosahuje za pomocí
takových prostředků jako je výcvik a rozvoj lidských zdrojů. K dosažení součinnosti
a ovládání se využívá posílení zaměstnanců a účast. Mezilidské vztahy slouží k
podpoře, spolupráci, a důvěře.
2. Model vnitřního procesu (zaměření na nitro, orientace na ovládání) klade důraz na
stabilitu, kde se působení okolní nejistoty ignoruje nebo minimalizuje. Součinnosti
a ovládání se dosahuje pomocí dodržování formálních pravidel a postupů. Model
vnitřního procesu představuje klasickou byrokracii.
3. Model otevřených systémů (zaměření na vnějšek, pružná orientace) klade důraz
na připravenost, změnu a inovaci, kde se normy a hodnoty spojují s růstem,
získáváním zdrojů, kreativitou a přizpůsobením.
4. Primární důraz se u modelu racionálního cíle (zaměření na vnějšek, orientace na
ovládání) klade na prosazování a dosažení jasně definovaných cílů, kde se normy a
hodnoty spojují s produktivitou, efektivitou, naplněním cílů a regulací výkonu.
5. V hierarchickém modelu organizačního klimatu podle Jamese a Jamese (1989,
citováno v Wojsczak 2000) se vytyčují 4 dimenze:
 Hierarchická podpora a pomoc (tj. hierarchický vliv, psychologický vliv, důvěra a
podpora manažera, usnadnění spolupráce s manažerem, srozumitelnost
vytyčených cílů);
 Zdůraznění rolí a nesoulad (mnohoznačnost role, konflikt role, přetížení role,
konflikt podřízeného postavení v týmu, organizační identifikace, manažerský
zájem a uvědomělost);
 Očekávání, úkoly, autonomie (samostatnost při práci, význam práce, očekávání
/ úlohy a různorodost);
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 Skupinová

spolupráce,

vřelost

a

přátelskost

(skupinová

spolupráce,

zodpovědnost za efektivitu, vřelost a přátelské vztahy ve skupině).

Dimenze organizačního klimatu v malých a středních podnicích
Veškeré výše zmíněné dimenze organizačního klimatu byly hodnoceny účastníky projektu
(přímí nadřízení, majitelé malých a středních podniků – ředitelé, zaměstnanci různých
malých a středních podniků, a další účastníci, tj. instruktoři, konzultanti a zaměstnanci HR)
během terénní práce na projektu OSTESA EU v Polsku, na Kypru, v České republice, Itálii a
Portugalsku. Účastníci terénních prací vyhodnotili důležitost 37 dimenzí organizačního
klimatu a označili 10 nejdůležitějších (klíčových) dimenzí organizačního klimatu pro malé a
střední podniky. Jsou to:
1.

Komunikace – volné sdílení informace napříč organizací.

2.

Odměny – do jaké míry se zaměstnanci cítí uznávaní a ocenění za dobrou práci; toto
uznání je přímo a diferenciálně spojeno s úrovní výkonu.

3.

Uznání – pocit, že příspěvky členů organizace jsou brány na zřetel.

4.

Soudržnost – pocit sounáležitosti nebo sdílení v rámci organizačního uspořádání,
včetně ochoty členů poskytnout materiální pomoc.

5.

Podpora – tolerance vůči chování jednotlivých členů organizace ze strany
nadřízených, včetně ochoty nechat zaměstnance poučit se z vlastních chyb beze
strachu z odvetných opatření; pocit vzájemné podpory mezi zaměstnanci.

6.

Srozumitelnost – pocit, že každý ví, co se od něj očekává a chápe, jak se tato
očekávání vztahují k vyšším cílům a plánům celé organizace; a starost o to, jak jasně
definovat cíle organizace.

7.

Důvěra – pocit svobodné a otevřené komunikace s ostatními členy organizace na
vyšších pozicích a spolupracovníky – komunikace týkající se citlivých a osobních
záležitostí a s důvěrou, že tuto komunikaci nikdo nenaruší.

8.

Vedení neboli leadership – členové organizace (týmu) přijímají vedení a řízení
odborníky. Je-li to nutné, členové týmu mohou převzít vedoucí role s podporou
ostatních zaměstnanců
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9.

Férovost – pocit, že organizační postupy jsou spravedlivé a nejsou předpojaté ani
nestálé.

10.

Efektivita – míra důležitosti, která se klade na efektivitu zaměstnanců a jejich
produktivitu v práci.

11.

Blahobyt zaměstnanců – jak si organizace váží svých zaměstnanců a pečuje o ně.

2.2 Faktory ovlivňující organizační klima
Styl vedení je jeden z nejdůležitějších faktorů, které přímo ovlivňují organizační klima.
Vedení (leadership) může být definováno jako kombinace určitých rysů, vlastností,
dovedností a také chování, které vedoucí členové kolektivu používají při jednání se svými
podřízenými (Ojokuku, Odetayo a Sajuyigbem 2012, str. 203). V jednom z prvních
konceptů vedení navrhuje McGregor, že existují 2 styly řízení: demokratické a
autokratické (Koźusznik, 2002). Současné teorie vedení ukazují na různé styly vedení,
např. charismatické vedení, transakční vedení, transformační vedení, vizionářské vedení a
kulturně podmíněné vedení (Bass, 2008). Originální konceptualizace klimatu se soustředí
především na roli lídra při tvorbě a ovlivňování klimatu. Experimentální studie ukázaly, že
klima se časem víc a víc proměňuje podle toho, jaký styl vedení lídr v organizaci uplatňuje.
Lídři nebo nadřízení slouží jako interpretační filtry příslušných organizačních procesů,
postupů a funkcí pro všechny členy skupiny. Přispívají k rozvoji společného vnímání
klimatu. Zaměstnanci jsou vystaveni působení stejných zásad, postupů a pokynů a lídři
fungují jako „inženýři klimatu“ nebo „manažeři významu“ (Ostroff, Kinicki, Tamkins,
2003). Styl řízení a to, jakým způsobem je organizační práce usměrňována a
koordinována, hraje kritickou roli v tom, jak budou vnímat zaměstnanci organizační klima.
Více informací o různých stylech vedení Vám představíme v další kapitole, včetně
informací o jejich dopadu na organizační klima.
Kromě vedení, účastníci terénních prací zmiňovali i následující faktory, které ovlivňují
organizační klima:


Efektivní komunikace, aktivní naslouchání, porozumění;



Vztahy mezi kolegy, zpětná vazba a přátelské prostředí;
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Příjemné pracovní prostředí bez stresu;



Podpora nadřízených, pocit podpory a pomoci v týmové práci;



Férové a srozumitelné přidělení rolí, úkolů a povinností (brát v úvahu vlohy
zaměstnanců, silné a slabé stránky);



Rovnoprávné a férové jednání se zaměstnanci v pracovním prostředí;



Profesionální růst (možnosti rozvoje zaměstnanců);



Odměny (nejen finanční, ale také takové odměny jako jsou slova chvály, dovolená
navíc) a profesní uznání;



Osobnost, smysl pro humor, osobní kultivovanost a morálka;



Zodpovědnost, samostatnost, důvěra a respekt;

2.3 Rozdíl mezi organizační kulturou a organizačním klimatem
Je vždycky obtížné rozlišovat mezi organizační kulturou a organizačním klimatem, aniž
bychom byli vtaženi do příliš teoretické a abstraktní analýzy; jsou to těžko hmatatelné
rysy života organizace, a tak může být těžké je vyjádřit jednoduše. Avšak jsou to zásadní
koncepty, které nám pomáhají lépe porozumět fungování naší vlastní organizace.
Kulturu můžeme popsat jako základ, na kterém jakákoliv organizace stojí (jako kořeny
stromu). Rozvíjí se postupně a skládá se z hodnot – explicitních i implicitních – názory,
normy, tradice, které určují, kterou cestou se organizace vydá, a to pak ovlivňuje zase
chování lidí. Jednoduše řečeno, kulturu můžeme popsat jako „osobnost organizace“ a
často můžeme kulturu daného podniku vyčíst z osobních hodnot zakladatelů podniku
anebo spatřit její odraz v chování vedoucích pracovníků organizace.
I když je těžké ji definovat, kultura hraje významnou roli ve všech aspektech života uvnitř
organizace i při vzájemném působení organizace a vnějšího světa; vezměte si například,
jak rozdílná může kultura být v makléřské firmě na Wall Street a oproti tomu třeba v
nějaké charitativní organizaci. Vzpomeňte si na různá místa, kde jste během své kariéry
pracovali. Všechna tato místa jistě měla něco jedinečného, a to je pravě projev kultury
dané organizace. V určitých zaměstnáních jste se mohli cítit velmi komfortně a v jiných
jste třeba k organizaci neměli tak blízký vztah.
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Oproti tomu klima můžeme popsat jako něco, co existuje na povrchové úrovni a vztahuje
se k danému místu a času. Je to doslova „jaké to je“ pracovat v té a té společnosti. Pokud
je kultura osobnost, pak klima je víc o náladě a atmosféře, která povětšinou v organizaci
panuje. Klima se krátkodobě více mění a určuje ho mnoho faktorů jako je vedení,
struktura, odměny a uznání.
ORGANIZAČNÍ
KULTURA
Vychází z antropologie a sociologie

ORGANIZAČNÍ
KLIMA
Vychází z psychologie

Členové spolu komunikují a učí se, Netýká se hodnot a norem, ale
co je a není přípustné v dané převážně atmosféry, která zrovna v
organizaci

organizaci panuje

Je dlouhodobá

Rozvíjí

se

prostřednictvím

manažerských nařízení
Schéma 2: Organizační klima versus organizační kultura

Pochopení základních rozdílů mezi kulturou a klimatem Vám jako lídrovi velmi pomůže.
Umožní Vám to pochopit, že změna kultury je velká výzva a může to být nad Vaše
schopnosti, v závislosti na tom, jak dlouho u firmy jste. Můžete však značnou měrou
ovlivnit klima ve Vašem týmu tím, jaký typ vedení zvolíte. Tohle se týká Vašeho celkového
stylu vedení, ale také toho, jak vytváříte a zlepšujete pracovní postupy, uznáváte a
odměňujete výkon svých zaměstnanců a jak zvládáte konflikty.
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OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ (1): VNÍMÁNÍ
1. Jak podle Vás lidé obecně vnímají klima ve Vaší společnosti?
2. Které hlavní faktory ovlivňují to, jak Vaši zaměstnanci a spolupracovníci klima
vnímají?
3. Jaký dopad má organizační klima na identitu Vaší společnosti? Jak jde dohromady s
obchodní strategií a očekáváním vedení společnosti?
4. Jaké dimenze nejvíce ovlivňují organizační klima ve Vaší společnosti?
5. Jak jde vnímání organizačního klimatu dohromady s obchodní a komunikační
strategií Vaší firmy?

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ (2): CHOVÁNÍ
1. Jaký typ chování většinou Vaše společnosti odměňuje? Je tento systém odměňování
řízený snahou zlepšit organizační klima?
2. Jaké mechanismy můžete využít (pokud vůbec nějaké) na podporu chování, které
vede ke zlepšování organizačního klimatu?
3. Rozumějí Vaši zaměstnanci systému odměňování ve Vaší organizaci?
4. Máte nějaké normy / postupy, jejichž cílem je právě zlepšení organizačního
klimatu?

Cvičení
V kapitole 7. Cvičení a zamyšlení si můžete udělat cvičení 7.1. Sebehodnocení
organizačního klimatu. Pomůže Vám dále pochopit a zamyslet se nad interpretací a
významem faktorů, které ovlivňují organizační klima.
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POZNÁMKY
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3. Styly vedení a jejich dopad na organizační klima

CÍL KAPITOLY
Po přečtení této kapitoly byste měli:
1. Chápat, jaký vliv má vedení na pozitivní organizační klima a ve výsledku i na
výkonnost organizace
2. Chápat rozdíl mezi různými styly vedení
3. Identifikovat, který styl vedení se nejvíc hodí pro Váš tým/společnost
4. Popsat procesy, které podporují změnu stylu vedení

3.1 Populární styly vedení a jejich dopad na organizační klima
Leadership neboli vedení je proces sociálního ovlivnění, kde lídr podněcuje účast členů
skupiny směrem k úspěšnému zvládnutí organizačních cílů (Nanjundeswaraswamy a
Swamy, 2014); je určující pro úroveň spolupráce, spokojenosti a oddanosti zaměstnanců
organizaci. Lídr týmu proto funguje jako „inženýr klimatu“ (Ostroff, Kinicki, Tamkins,
2003).
Abychom ukázali, jak moc ovlivňuje styl vedení organizační klima, prozkoumáme tři
primární koncepty vedení – autokratické, demokratické a liberální, a dva novější styly
vedení – transakční a transformační (viz. Oddíl 3.2).

(1) Autokratický styl vedení
Autokratické vedení má ve svém středu lídra, který rozhoduje sám, aniž by se ptal
ostatních. Jde o pracovní prostředí s malou či žádnou flexibilitou, kde vládne velmi přísná
hierarchie. Lídr má totální autoritu nad týmy a zaměstnance ovládá, jak potřebuje (nikdo
se jeho rozhodnutím nemůže postavit). Své rozhodnutí sdělí členům týmu a pak očekává
promptní naplnění příkazu.
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Tento typ lídra se soustředí na autoritativní a jasné příkazy pro zaměstnance a prosazuje
strukturovanou množinu odměn a trestů (lídr se tady spojuje s rolí policisty spíše než lídra
týmu). Autokratický manažer je orientován na výrobu a soustředí se na úkoly. Drží si od
zaměstnanců odstup a horlivě uplatňuje svou moc. Orientuje se na postupy / procesy, ne
na lidi (Crosby, 1979).
Nicméně tento koncept vedení může být v některých případech efektivně používán.
Následující schéma ukazuje výhody a nevýhody autokratického stylu vedení:

Může být efektivní když:

Neměl
by
se
společnostech kde:

používat

ve

Noví zaměstnanci neví, jaké úkoly mají
vykonávat a jak postupovat – potřebují  Zaměstnanci jsou napjatí, vystrašení
neustálý dozor.
nebo rozmrzelí.


Zaměstnanci provádějí rutinní úkoly,  Zaměstnanci očekávají, že jejich
které vyžadují určité bezpečnostní názory a příspěvky budou vyslyšeny (v
standardy a postupy (např. průmyslový zaměstnaní, kde je důležitá tvořivost a
závod).
zaměstnanci požadují právo dělat
 Neefektivní zaměstnanci, kteří nereagují rozhodnutí).
na žádný jiný styl vedení, protože v lídrovi  Zaměstnanci jsou málo motivovaní,
nevidí autoritu.
dochází k častým obměnám pracovníků,


lidé do práce nechodí a práce se
zastavuje.

(2) Liberální vedení
Liberální lídr nemá u zaměstnanců autoritu a členům týmu nezajistí pravidelnou zpětnou
vazbu. Tento typ lídra dává zaměstnancům absolutní svobodu a zaměstnanci pak
zaujmou pasivní či nezúčastněný postoj, protože jim chybí dozor. Manažeři, kteří používají
tento styl vedení se obvykle zřeknou svých povinností a vyhýbají se rozhodování (Robbins
[et al.], 2007).
Týmy pracují s minimálními či žádnými zásahy svrchu – zaměstnanci přebírají veškerou
autoritu a moc (určují cíle, rozhodují a řeší problémy). Výzkumy ukazují, že tento styl
vedení je nakonec nejméně uspokojivý a nejméně efektivní manažerský styl (Flouris;
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Yalmaz, 2017). Avšak následující schéma ukazuje, že i tento styl vedení může být za
určitých okolností efektivní:

Neměl by se používat ve společnostech
kde:

Může být efektivní, když:
Zaměstnanci
jsou
způsobilí,
zkušení
a
motivovaní specialisté.


velmi
dobře

Zaměstnanci jsou důvěryhodní
(obvykle mají za sebou dlouhou
kariéru).




Zaměstnanci nejsou samostatní.

Lídr není schopen zajistit zaměstnancům
pravidelnou zpětnou vazbu, aby je
informoval o jejich pokroku či rozvoji.


Zaměstnanci jsou na manažerovi velmi
závislí při důležitém rozhodování (protože
lídr tam nebude, aby se o to postaral/a).


(3) Demokratický/participační styl vedení
Demokratický (participační) styl vedení se často uvádí jako střední cesta. Jinými slovy,
procesy rozhodování a řešení problémů jsou decentralizované a členové skupiny se na
nich podílí. Ostatní členové skupiny se navzájem podporují a přinášejí vlastní příspěvky
(Dele [et al], 2015), což zlepšuje morálku zaměstnanců. Demokratický lídr navíc ovlivňuje
výkonnost zaměstnanců a může určovat cíle, chválit úspěchy a kontrolovat rozvoj a
pokrok uvnitř společnosti.
(Bass 1997) tvrdí, že demokratický lídr je společensky blíž ke svým zaměstnancům. Je
rovnostářský, spolupracující. Aktivně se účastní spolu s ostatními a orientuje se na lidi. Ve
výsledku pak i zaměstnanci více spolupracující, vidíme tu týmového ducha, dobrou
morálku a motivaci pracovat. Statistiky ukazují, že tento styl vedení je jeden z nejvíce
preferovaných stylů a vytváří tyto dimenze organizačního klimatu: férovost, způsobilost,
tvořivost, odvahu, inteligenci a upřímnost (Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2014).
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Následující schéma ukazuje, že koncept demokratického vedení není vždy tím nejlepším
stylem pro tým a společnost:

Může být efektivní, když:
Zaměstnanci jsou velmi způsobilí nebo
zkušení.

Neměl by se používat ve
společnostech kde:



 Zavádíte

provozní změny nebo řešíte
individuální nebo skupinové problémy.
 Je

třeba povzbudit týmového ducha a účast.

Leader chce poskytnou zaměstnancům
příležitost k osobnímu rozvoji a dosáhnout
jejich spokojenosti.


Lídr nemůže zaměstnancům
poskytovat informace individuálně.


Organizace chce zavést procesy k
ušetření výdajů, jelikož rozhodovat
zde musí manažer (nejde o
společné rozhodování).


Lídr nemá důvěru a respekt všech
zaměstnanců.


(4) Transakční styl vedení
Transakční lídr je vždy ochoten udělat něco pro ostatní. Jde o pobídky a odměny
výměnou za jejich snahu a výkonnost (např. zvýšení platu, povýšení a nové povinnosti),
aby členové týmu byli motivováni k dalšímu rozvoji (Scott, 2003).

Avšak v případě

nedostatečného výkonnosti jsou si obě strany vědomy možných negativních následků.
Tento typ lídrů poskytuje svým zaměstnancům zpětnou vazbu. Sděluje jim, jak si poradili s
úkoly, které jim organizace uložila (Chaudhry; Javed, 2012) a pomáhá jim individuálně
případ od případu, např. upraví systém odměn a trestů tak, aby odpovídal potřebám
každého jednotlivého zaměstnance (Syndell, 2008). Transakční styl vedení závisí na
konkrétní situaci (viz. níže).
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Může být efektivní, když:
zlepšit motivaci zaměstnanců a
zvýšit tak produktivitu a efektivitu v týmu
(zaměstnanci ví, že jejich snaha je oceňována).

Neměl by se používat ve společnostech
kde:

 Chcete

 Organizační

cíle vyžadují krátkodobé
plánování, většinou když je potřeba zvýšit
produkci a snížit náklady. Krátkodobé cílé jsou
totiž pro zaměstnance snadněji dosažitelné.
 Společnost je

jasně a přehledně
strukturována, instrukce se sdělují přímo a
hierarchie je jasně daná. Není problém
poznat, jestli se dosáhlo vytyčených cílů či
nikoliv.

Pracovníci musí být ve spráci kreativní.
Pravidla a zásady, které určí lídr, nejdou
obejít a to omezuje pružnost a neumožňuje
být tvořivý;


Očekává se, že zaměstnanci budou
aktivně navrhovat a přispívat a že jejich
příspěvky budou vyslyšeny a využity pro
zlepšení fungování organizace.


 Týmy jsou emocionálně citlivé. Transakční

manažeři budují přechodné pracovní vztahy,
nikoliv emocionální. To může vést k tomu,
že zaměstnanci se firmě odcizí.

3.2 Jak postupovat při změně stylu vedení

V dalších schématu uvidíte, jak postupovat při přechodu z jednoho stylu vedení k jinému.
Proces změny stylu vedení musí jít ruku v ruce s procesem přechodu k pozitivnějšímu
organizačnímu klimatu, protože oba procesy musí odpovídat konceptu využívanému v
danou chvíli (transakční styl vedení), který říká, že lídr musí přizpůsobit svůj styl vedení
profilu svých zaměstnanců a jejich potřebám, tj. individuálně dle situace (McElroy, 2016).
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- před samotným provedením změny stylu vedení je nutné nejdříve provést
pečlivé sledování aktuálního stylu vedení
- toto sledování Vám pomůže pochopit, proč je třeba učinit změnu: Je Váš
styl vedení už zastaralý a je třeba jej změnit? Chce společnost zvýšit efektivitu
a zajistit udržitelný růst?

SLEDOVÁNÍ

- nehledě na potřeby, je třeba rozvíjet lepší pochopení schopností
zaměstnanců a naslouchat přání Vašich investorů. Umožní Vám to zjistit, jaké
změny je třeba provést.

- druhý krok vyžaduje jasnější vizi potřeb týmu Vašim úkolem je
pozorovat a vzít v potaz jak odborné, tak i měkké dovednosti.
Například, vlastní motivaci, chápání povinností a orientace na
úkoly/cíle.
- můžete použít také výkonnostní test. Tento krok je nezbytný k
tomu, abyste zjistili, jestli je styl vedení, který se chystáte
realizovat vhodný pro potřeby Vašeho týmu anebo je třeba jej
změnit.

PŘIZPŮSOBENÍ

POSOUZENÍ
POTŘEB TÝMU

- podle toho, jaké jsou potřeby Vašeho týmu, hledejte malé,
omezené a kontrolované experimenty. Je třeba zachovat si
otevřenou mysl, protože to vyžaduje improvizaci a přizpůsobení
stylu vedení vůči každému zaměstnanci zvlášť, tedy dle situace. Pro
začátek si můžete zvolit jeden tým či konkrétní projekt a uplatnit
situační vedení.

- rozhodněte se, jaký styl vedení budete používat.
Není vhodné měnit jeden styl za jiný, je lepší
přizpůsobit daný styl konkrétní situaci.

VOLBA A
REALIZACE

KONTROLA A
PŘEZKOUMÁNÍ

- je nezbytné, aby jeden zástupce HR nebo manažer
důkladně a po delší dobu sledoval situaci a poté
doporučil další postup. Je vždycky výhodné původní
problém znovu přezkoumat a podniknout nezbytné
úpravy.

Schéma 3: Jak postupovat při změně stylu vedení

Navíc existuje styl vedení, který hraje důležitou podpůrnou roli při přechodu z jednoho
stylu vedení na jiný, tj. transformační styl vedení. Lídr, který využívá transformační styl,
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umí proměnit strukturu společnosti a motivovat současné zaměstnance, aby se vydali
novým směrem. Transformační lídr vypadá takto:
(A) Osobní styl vedení vyžaduje individuální posouzení.
Transformační lídr je někdo, kdo umí přizpůsobit svůj styl vedení různým typům
osobností, potřeb a dovedností v týmu. Lídr týmu rozděluje úkoly podle schopností a
zájmů členů týmu, ale také vybízí zaměstnance, aby udělali něco navíc.
(B) Podpora tvořivosti zajistí intelektuální podněty.
Tento typ lídra podporuje inovaci tak, že pomáhá členům týmu vidět problémy z různých
uhlů a vyžaduje nové nápady a způsoby, jak řešit problémy (Dele [et al.], 2015). Lídři
vybudují silnou základnu, která má za cíl dlouhodobé poslání. Týmy tak mají možnost
překonat původní záměr či myšlenku – překonání (Stordeur [et al.], 2000).
(C) Průvodce, motivátor, inspirátor vyzařuje inspirativní motivaci.
Tento typ lídra se stará o angažovanost v kontextu sdílených hodnot a vizí a zároveň
zvyšuje motivaci, spokojenost a výkon zaměstnanců (Podsakoff [et al.], 1990). Otevřená
kultura a duševní angažovanost se vytváří pomocí komunikace, vztahů a vzájemné důvěry
a respektu mezi lídry a zaměstnanci. Je třeba vysoká emoční inteligence (Syndell, 2008).
Jde o motivační nástroj, který usnadňuje změnu.
(D) Má na starosti rozvoj zaměstnanců. Lídr vystupuje jako mentor.
Podle Basse a Avolia (1993) se transformační typ vedení objevuje, když se lídr zajímá o
prospěch celého týmu a zároveň si všímá potřeb jednotlivých pracovníků, aby zajistil jejich
rozvoj a osobní i profesní růst. Dynamika transformačního vedení zahrnuje přidělování
úkolů, instruktáž, schopnost poradit a zajisti konstruktivní zpětnou vazbu. Tento typ lídra
navíc má na paměti osobní blaho členů týmu.

Transformační styl vedení vyžaduje:
o Vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci dočkají podpory a povinnosti jsou sdílené. Lídr
je zodpovědný za tým, ale každý jednotlivý člen má také zodpovědnost za týmové
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ducha. Všichni mají zodpovědnost za budování skutečné vzájemné důvěry, respektu a
inspirace.
o K ukončení současného stavu ve společnosti, je třeba přijít s inovativními strategiemi,
které budou obsahovat jak krátkodobou vizi, tak dlouhodobé cíle.
o Pozitivním způsobem navzájem ovlivňovat svou výkonnost a obchodní výsledky,
nejlépe tak, aby došlo k překonání původního očekávání.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
1. Jaký je styl vedení ve Vaší společnosti? Věříte, že souvisí s organizačním klimatem?
2. Používáte určitý konkrétní styl vedení anebo kombinujete několik různých stylů?
3. Myslíte si, že si Vaši zaměstnanci uvědomují, do jaké míry ovlivňuje styl vedení
společnosti jejich výkonnost?

Cvičení
V kapitole 7. Cvičení a zamyšlení můžete najít dvě zajímavé aktivity, které Vám pomohou
identifikovat Vaše hodnoty z pohledu lídra a posoudit preferované chování a styly: 7.3.
Hodnoty lídra a 7.4. Test osobnosti DISC – pochopte své chování.
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POZNÁMKY
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4. Organizační struktura a její spojitost s klimatem v
organizaci

Cíl kapitoly
Po přečtení této kapitoly byste měli znát a chápat:
1. Definici pojmu organizační struktura a její funkce
2. Základní přehled klasifikace organizačních struktur
3. Faktory ovlivňující výběr organizačních struktur
4. Vztah mezi organizační strukturou a klimatem v organizaci

4.1 Organizační struktura
Tato kapitola se zabývá vztahem mezi organizační strukturou a organizačním klimatem.
Organizační struktura patří mezi faktory Stringer 200, které ovlivňují klima v organizaci.
Existuje mnoho různých definicí a vymezení organizační struktury. Pro naši potřebu lze
organizační strukturu definovat jako mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení
členů organizace (Bělohlávek F.1996), tedy vymezení vzájemných vztahů a prostředků při
plnění určitých záměrů.

Organizační struktura umožňuje:

a) Stanovení a uspořádání činností
b) Koordinace činností a zajištění racionální dělby práce
c) Přiřazení rolí a přidělení kompetencí a odpovědnosti
d) Koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností
e) Sledování aktivit organizace
f) Reagování na změny
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Stanovení a
uspořádání
činností

Přiřazení rolí a
přidělení
kompetencí a
odpovědnosti
Koordinace
činností a
zajištění
racionální
dělby práce

Sledování
aktivit
organizace

Koordinace lidí,
zdrojů a
prováděných
činností

Reagování na
změny

Schéma 4: Základní funkce organizační struktury

Tato kritéria jsou důležitá velmi při tvorbě či změně organizační struktury. Graficky se
organizační struktura znázorňuje organizačními schématy, kterým se budeme věnovat
následně.

4.2 Členění organizačních struktur podle různých hledisek
Odborná literatura, která se zabývá teorií organizačního řízení se vyčerpávajícím
způsobem věnuje všem typům a popisu organizačních struktur. Připomeňme si zde
základní typy struktur s pomocí dělení podle různých hledisek.

A. Organizační struktura podle hlediska sdružování činností
 Functionální organizační struktura – je základní organizační formou, ve které se
pracovníci sdružují podle podobnosti úkolů, dovedností nebo aktivit (např. výroba,
výzkum, finance). Je založena na funkční specializaci dílčích jednotek (útvarů).
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Schéma 5: Funkcionální organizační struktura

 Struktura podle výroby (divizí) – je založena na funkční specializaci, každý druh výrobku
má svůj útvar, který zajišťuje pro tento výrobek vše (marketing, vývoj, zásobování,
výrobu, prodej).

Podnik

Ekonomika

Obchod

Výroba

Výzkum

Divize B

Ekonomika

Obchod

Výzkum

Ekonomika

Obchod

Výroba

Výzkum

Výroba

Divize B

Divize A

Schéma 6: Struktura podle výroby (divizí)

 Ostatní účelové struktury podle specifických potřeb např. Zákazníků, dodavatelů,
služeb, místa prodeje
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B. Organizační struktury podle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti
 Liniová organizační struktura – je založena na principu jediného vedoucího a na přímé
odpovědnosti a pravomoci, přesně tedy určuje vztahy přímé rozhodovací pravomoci.

Scéma 7: - Liniová organizační struktura

 Štábní struktura – vedoucí potřebují pro své kvalifikované rozhodování podporu a radu
od specializovaných odborných útvarů „štábů“, které nemají žádnou rozhodovací ani
řídící pravomoc a jsou pouze pomocníky.
 Liniově-štábní struktura – rozhodující řídící pravomoc zůstává na liniovém řízení, ale

jejich pomocné štáby mají také určité přesně vymezené řídící kompetence, úkoly
vypracované štáby schvaluje vedoucí.

Schéma 8: Liniová organizační struktura
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 Maticová struktura – jeden pracovník může být zároveň podřízen dvěma i více
vedoucím. Vedoucí projektů si vybírají nejvhodnější spolupracovníky z ostatních útvarů
s jejichž pomocí budou realizovat stanovené úkoly.
Legenda:

Ředitel

Projektový
managemen

Výzkum a vývoj

liniové
funkční
funkční součinnost

Výroba

řízení
řízení

Obchodní úsek

Vedoucí projektu A

Pracovníci výzkumu a vývoje

Pracovníci výroby

Pracovníci obchodního úseku

Vedoucí projektu B

Pracovníci výzkumu a vývoje

Pracovníci výroby

Pracovníci obchodního úseku

Vedoucí projektu B

Pracovníci výzkumu a vývoje

Pracovníci výroby

Pracovníci obchodního úseku

Schéma 9: Maticová struktura

C. Organizační struktury podle rozpětí řízení
 Vysoká organizační struktura – vyznačuje se mnoha úrovněmi mezi řadovými
pracovníky a vrcholovým vedením, každý vedoucí pracovník má poměrně malý počet
podřízených.
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Schéma 10: Vysoká organizační struktura

 Široká organizační struktura – malý počet úrovní, velký počet podřízených vedoucímu.

Schéma 11: Široká organizační struktura

D. Organizační struktura podle stupně formalizace


Formální organizační struktura – jednoznačně daná nadřízenost a podřízenost,
odpovědnosti a pravomoci. Obvykle je deklarována pomocí organizačních řádů a
charakterizována pomocí organizačních schémat



Neformální organizační struktura – vzniká ve firmách spontánně a je tvořena
skupinkami lidí společných zájmů. Ovlivňuje spokojenost lidí s podmínkami na
pracovišti, jejich morálku a chování, motivaci k práci, tvůrčí účast.

E. Organizační struktury podle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti


Centralizovaná organizační struktura – pravomoci a odpovědnosti jsou
soustředěny centrálně v rukou omezeného okruhu vedoucích, kteří rozhodují
všechna důležitá řídící rozhodnutí.



Decentralizovaná organizační struktura – pravomoci a odpovědnosti jsou
delegovány na výrazně větší okruh vedoucích a vrcholové vedení přebírá
především funkci kontrolní a koordinační.
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F. Organizační struktury podle délky trvání


Dočasná organizační struktura - Temporary organizational structure – předpokládá
se u nich časově omezené trvání, zde patří např. projekty



Trvalá organizační struktura

4.3 Faktory ovlivňující efektivní výběr organizačních struktur
Každá struktura má své výhody i nevýhody. Je potřeba tyto výhody i nevýhody pečlivě
zvážit, aby výhody byly co největší a nevýhody byly minimalizovány. Tvorba či změna
organizační struktury je součástí strategie a organizačního řízení.

Vnitřní
faktory

• strategie firmy
• výrobně-technická báze
• velikost firmy
• teritoriální umístění

Vnější
faktory

• stabilita podnikatelského prostředí a
globální konkurence
• nové věděcké poznatky a nové
technologie
• legislativní možnosti

Schéma 12: Vnitřní a vnější faktory ovlivňující výběr organizační struktury.

4.4 Sociální klima a organizační struktura
Jak souvisí organizační struktura se sociálním klimatem v organizaci? Pomozme si
schématem 13.
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Jak vidíme ze zjednodušeného schématu 13, tak organizační struktura je nedílnou součástí
celé organizace. Je nástrojem pro naplňování cílů a vizí organizace. Jak jsme se již zmínili
na začátku kapitoly, struktura určuje dělbu práce a rozpětí řízení.

Schéma 13: Celkové klima v organizaci a její spojení s organizační strukturou

Všechny základní složky organizace, tj. organizační strategie, organizační kultura,
organizační struktura a nástroje řízení fungují v určitém sociálním klimatu organizace. Tu
svým působením a obsahem tvoří a ovlivňují a ona pak zpětně ovlivňuje chod v organizaci.
Je to neustálá vzájemná interakce.

Tedy pokud je organizační struktura a z ní vyplývající procesní vztahy celá nebo částečné
nefunkční, pak může negativně ovlivňovat i sociální klima.

Cvičení
Pokud máte zájem zamyslet se nad tím, zda je organizační struktura ve vašem podniku
funkční a jaký má vliv na klima, tak se můžete podívat do kapitoly 7. Cvičení a zamyšlení a
projít si cvičení 7.2. Organigram.
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POZNÁMKY
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5. Lidské zdroje - Lídr, zaměstnanci a tým

CÍL TÉTO KAPITOLY
Po přečtení této kapitoly byste měli umět:
1. Pochopit význam efektivního řízení týmu.
2. Popsat klíčové prvky, které ovlivňují soudržnost skupiny.
3. Popsat kroky, které vedou k rozvoji úspěšného organizačního klimatu.
4. Chápat nakolik ovlivňuje motivace zaměstnanců jejich výkonnost.
5. Chápat, jaký dopad má pozitivní organizační klima na blaho jednotlivce.

5.1 Lidské zdroje a organizační klima
V této kapitola prozkoumáme vztah mezi lidskými zdroji a organizačním klimatem.
Obecně se ví, že organizační klima má zásadní dopad na produktivitu zaměstnanců.
Zjednodušeně řečeno, čím lepší je pracovní prostředí v dané firmě, tím spokojenější a
produktivnější budou její zaměstnanci. Mezi důležité prvky, které ovlivňují jak organizační
klima, tak i lidské zdroje, patří struktura a strategie řízení týmu, soudržnost a spolupráce,
motivace a spokojenost zaměstnanců. Pojďme si tyto aspekty dále rozvést.

Řízení týmu
Řízení týmu je schopnost vést skupinu lidí a motivovat je, aby společně pracovali za
účelem dosažení nějakého cíle. Umění vést je schopnost ovlivňovat ostatní takovým
způsobem, aby dělali to, co po nich chcete, protože to skutečně dělat chtějí. Dynamická
situace na trhu práce vyžaduje zásadní změny na některých úrovních. Jedna z nich je
tradiční způsob, kterým společnosti a manažeři fungují. Úspěšní lídři v dnešní společnosti
se musí umět přizpůsobit a zlepšit výkonnost svého týmu. Dosáhnou toho vylepšením
svých schopností vést.
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Týmy jsou obvykle jádrem struktury, která zajišťuje vykonávání projektů a úkolů ve
společnostech a jiných organizacích po celém světě. Z definice manažera / lídra vyplývá,
že by měl umět dosáhnout cíle prostřednictvím spolupráce a úsilí celého týmu. Abyste
mohli efektivně řídit práci lidí, kteří míří ke společnému cíli, musíte navíc umět inspirovat,
motivovat a ovlivňovat zaměstnance, dělat komplexní rozhodnutí, zvládat obtížné situace,
budovat silné vztahy založené na spolupráci a také být dobrým prostředníkem.

Naslouchání

a zajištění
zpětné
vazby

Řízení
konfliktů

Výběr členů
týmu a jejich
rozvoj

Schéma 14: Diagram efektivního řízení týmu

Abyste dosáhli výše zmíněného, nestačí být jen formální autoritou a mít moc. Také byste
měl umět ovlivňovat lidi, aniž byste k tomu museli používat svou autoritu. K tomuto účelu
je třeba využít svých osobních vloh a povahových rysů. Navíc byste měli mít schopnost
dělat důležitá rozhodnutí, zvládat vnější i vnitřní konflikty a zajišťovat konstruktivní
zpětnou vazbu pro svůj tým.
Soudržnost a spolupráce
Lídr týmu musí být schopen podporovat spolupráci mezi zaměstnanci a spoluvytvářet
soudržné pracovní prostředí.
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Výzkumníci se shodují na tom, že tam kde je soudržné organizační klima, je i vyšší
pravděpodobnost výrazného zlepšení produktivity skupiny. Dá se předpokládat, že tam,
kde je silná organizační kultura soudržnosti, existuje větší motivace k lepší výkonnosti a
úspěšné koordinaci společných aktivit (Beal, Cohen, Burke, & McLendon, 2003). A proto,
když pracujete v soudržném prostředí, máte možnost sdílet své povinnosti a úkoly a být
tak efektivnější a úspěšnější.
Hlavní rysy soudržného pracovního prostředí jsou: (1) sdílení kolektivní identity, (2)
vzájemná důvěra a respekt, (3) touha zůstat součástí skupiny, (4) sdílené vnímání
společného cíle a (5) efektivní komunikační struktura.

Sdílená
kolektivní
identita

Vzájemná
důvěra a
respekt

efektivní
komunikační

struktura

SOUDRŽNOST

Sdílená
vidina
společného
cíle

Touha
zůstat
součástí
skupiny

Schéma 15: Charakteristika soudržného pracovního prostředí

Mezi klíčové elementy, které ovlivňují soudržnost skupiny, patří:


Podobnost: Když členové týmu sdílejí podobný názor, postoje, přesvědčení, a
dovednosti, zvýší se pravděpodobnost, že se tým snadno utuží a dosáhne
soudržnosti.
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Velikost: Menší skupiny obvykle snáze dosahují soudržnosti.



Stabilita: Obecně platí, že čím déle zůstává tým pospolu, tím soudržnějším se
stává.



Spokojenost: Když jsou členové skupiny spokojeni s výkonností svých kolegů ve
skupině, roste pocit pospolitosti a soudržnosti.

Rozvoj úspěšného organizačního klimatu
Rozvoj a udržování soudržného organizačního klimatu, které bude mít navíc pozitivní
dopad na zaměstnance společnosti, není lehký úkol. Existuje pečlivě strukturovaný
proces, který budete muset jako tým lídr uplatnit a zároveň poskytnout součinný dohled.
Níže uvedený diagram ukazuje 5 klíčových fází rozvoje soudržného týmu.

Formování

Bouření

Normování

Ukončení
činnosti

Optimální
výkon

Schéma 16: Klíčové fáze rozvoje soudržnosti týmu

1. Formování: testování a závislost (ORIENTACE)
Skupina se poprvé schází. Členové se navzájem představí, řeknou si o sobě nějaké
informace a utvoří si první dojmy. Během této první fáze vývoje týmu je zde určitá úroveň
formality a je nezbytné, aby lídr týmu vytyčil velmi jasné týmové cíle a poskytl jasné
pokyny členům týmu. Tato fáze bude mít krátké trvání, obvykle jednu nebo dvě schůzky
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2. Bouření: konflikt uvnitř týmu (EMOCIONÁLNÍ REAKCE)
Když je tým zformován, začínají se objevovat konflikty, a to z mnoha důvodů: vyjádření
individuality, vnímání rozsahu úkolů jednotlivými členy, náznaky soutěživosti, napětí a
hádky. Na jednu stanu platí, že když konflikty přesáhnou určité meze, úzkost a napětí
proniknou do celé skupiny.
Na druhou stranu, pokud se konflikt potlačí, může v týmu začít panovat apatie a vztek.
Lídr týmu by měl v této fázi celý tým podporovat a zajistit, že se členové týmu naučí
respektovat rozdíly u ostatních lidí a akceptovat nápady ostatních a aktivně si naslouchat.
3. Normování: rozvoj týmové soudržnosti (VYJÁDŘENÍ NÁZORŮ)
V této fázi se začíná objevovat spolupráce. Členové týmu spolu komunikují a vyjadřují své
názory. Začínají mít pocit členství v týmu a pociťovat uspokojení z toho, že jsou součástí
týmu (soudržnost).
Lídr týmu by měl nechat členy týmu, aby se pustili do společného rozhodování a zároveň
se vždy ujistit, že spolupráce je úspěšná.
4. Optimální výkon: stanovení rolí (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)
V této fázi už je úroveň výkonnosti vysoká, existuje vzájemná závislost a spolupráce mezi
členy týmu, silná orientace na úkoly a vysoké odhodlání dosáhnout cílů. Lídr týmu v této
fázi pokračuje ve sledování pokroku týmu a oslavuje jejich úspěchy, aby pomohl zvýšit
soudržnost týmu.
5. Ukončení činnosti: rozklad (UKONČENÍ)
Toto je obvyklé fáze, kdy se utvořené skupiny rozpadnou anebo se jejich členové
přesunou jinam. Tým by měl oslavit úspěch projektu nebo úkolu, kterého dosáhli a využít
tuto příležitost, aby si zrekapitulovali, co se jim povedlo a nepovedlo a pak shrnout
ponaučení, kterého se jim dostalo pro další práci.
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Motivace a spokojenost zaměstnanců
Když se v týmu vytvoří soudržnost, je nezbytné pomáhat zaměstnancům, aby se cítili
motivovaní a spokojení se svou prací. K tomu je třeba pevné strategie, která se musí
postupně zavádět a neustále řídit. Diagram níže ukazuje některé faktory, které vedou k
nespokojenosti a spokojenosti zaměstnanců. Když jsou tyto podmínky optimální,
spokojenost zaměstnanců, jejich nasazení a angažovanost se zvýší.

Faktory vedoucí ke spokojenosti
- dobré organizační klima
- dobré vedení
- tvořivé flexibilní pracovní prostředí
- osobní rozvoj
- podpora a zpětná vazba

Faktory vedoucí k nespojenosti
- špatný plat
- špatné odměňování
- špatné pracovní podmínky
- špatné příležitosti pro další kariéru

Schéma 17: Faktory ovlivňující spokojenost a motivaci zaměstnanců
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5.2 Vliv pozitivního organizačního klimatu na blahobyt jednotlivce
Dopad organizačního klimatu na blahobyt zaměstnanců je zcela zásadní. Lepší organizační
klima ovlivňuje nejen blahobyt zaměstnanců, ale i jejich úspěchy, sebehodnocení, kariérní
příležitosti. Proto se zaměstnanci zdají být lépe motivovaní, soustředěnější na své úkoly a
obecně prostě produktivnější. Shrnuto a podtrženo, organizační klima ve většině případů
zvyšuje produktivitu zaměstnanců a obrat.

Organizační
klima

Blahobyt
jednotlivce

Výkonnost

Výnosy

Produktivita

Schéma 18: Vliv organizačního klimatu na zaměstnance

Výše uvedené schéma vysvětluje proces vlivu organizačního klimatu na blahobyt
jednotlivce a výkonnost zaměstnanců. Avšak málokterá organizace umí správně
vyhodnotit dopad organizačního klimatu. Obecně řečeno, organizace hodnotí svou
výkonnost tím, že zohledňují produktivitu a efektivitu (Gelade, 2003). Proto je nutné, aby
organizace a lídři brali v úvahu kvantitativní a kvalitativní dopad organizačního klimatu na
lidské zdroje dané organizace a prozkoumat způsoby, jak klima zlepšit a zlepšit tak i
návratnost investic do lidských zdrojů.
Za posledních několik let se mnoho organizací pokoušelo rozvíjet lidský kapitál
prostřednictvím nejrůznějších strategií, jako je podpora celoživotního vzdělávání a
nepřetržitý rozvoj měkkých dovedností. Nicméně, lidské bytosti jsou neodmyslitelně
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spojeny s emocionálním životem. Proto je nezbytné zkoumat kořeny těchto aspektů a
postarat se o ně pomocí rozvoje pozitivního organizačního klimatu, což obzvláště platí o
spokojenosti a motivaci (Permarupan [et al.], 2013).
Pro společnost a management není ovšem vůbec jednoduché, vytvořit a efektivně
posilovat pozitivní organizační klima bez podpory a přímého zapojení samotných
zaměstnanců. Když však pochopí důležitost organizačního klimatu, mohou svou pozornost
přesunout tímto směrem, a zajistit správnou motivaci a angažovanost zaměstnanců v
práci.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
1. Často se uvádí, že produktivita „vychází z týmů, které tvoří lidé aktivní,
podporovaní, nadšení, odměňovaní.“ Souhlasíte s tím? Jaké další faktory ovlivňují
produktivitu a spokojenost zaměstnanců?
2. Jaký význam má podle Vás soudržnost pro organizační klima?
3. Vzpomeňte si na pracovní týmy ve Vaší společnosti a porovnejte je, pokud jde o
podobnost, stabilitu, velikost, podporu a spokojenost. Které týmy jsou
nejúspěšnější?
4. Byli jste někdy u toho, když nějaký tým vznikal? Pokud ano, přemýšlejte nad
postupem, který jste použili a jestli byl úspěšný nebo ne.

Cvičení
V kapitole 7. Cvičení a zamyšlení si můžete udělat cvičení 7.5. Jak správně vést – etické
dilema. Dozvíte se více o potížích při řízení týmu, zajišťovaní spolupráce, motivace a
spokojenosti zaměstnanců a ujasníte si, jaké vlastnosti by měl úspěšný lídr / manažer mít
pro správné řízení lidských zdrojů v organizaci.
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POZNÁMKY
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6. Případové studie –
organizačního klimatu

pozitivní

a

negativní

příklady

6.1 Pozitivní příklady organizačního klimatu
Případová studie 1: Vidis Group
Vidis Group je portugalská společnost založená v roce 1991, ze které vznikly 4 společnosti (Vidis,
Vidis C, Lodivis a Revidis). Společnost sídlí ve dvou městech v centru Portugalska. Coimbra a Viseu.
Primárně se zaměřuje na logistiku nápojů, zejména piva a limonád. Zabývá se prodejem i
distribucí. Zastupuje velké národní a mezinárodní značky jako Coca-Cola, Nestea, Aquarius,
Powerade a Super Bock a zajišťuje distribuci těchto značek po celém Portugalsku, ale také ve
Španělsku a v portugalsky mluvících zemích v Africe.
Tato společnost má 80 zaměstnanců, kteří pracují ve 3 různých pilířích: komerční, administrativní
a provozní. Sází na propagaci svého byznysu a nepřetržitý celistvý růst. Z toho důvodu má
společnost Vidis Group na paměti, jak je důležité inspirovat a podporovat zaměstnance v jejich
aktivitě, protože jsou pak spokojenější a více jim záleží na tom, aby společnost dosáhla svých cílů.
Proto jsou také největší společnosti v tomto odvětví v centrálním Portugalsku. Tato společnost
využívá následující pozitivní charakteristiky stylu vedení:
(1) Kvalita a otevřenost ve vztahu k zaměstnancům (individuální posouzení):


„Vedení společnosti nám zajistí všechno, co je potřeba, a ještě víc (...) Jsem tady 20 let a mám
velkou zodpovědnost. Vkládají ve mně velkou důvěru. Mám firemní klíče, firma mi věří a já
každý den odemykám. Je to velká důvěra, ale také velká zodpovědnost. Nechtěl jsem ty klíče
přijmout, ale oni mě vedou k zodpovědnosti“ (obchodní zástupce).



„Máme tu uvolněné prostředí, ale také mnoho pravidel, které je třeba dodržovat. Lídr nám
pomáhá, když je chvilka klidu, tak za námi přijde. Je to velmi vtipný člověk a my jsme za to
rádi, je to fajn“ (administrativní pracovník).



„Náš šéf neřadí zaměstnance do škatulek... Když přijde do práce, pozdraví každého! Vedení a
ostatní zaměstnanci k sobě mají hodně blízko. Mluvíme spolu otevřeně...“ (obchodní
zástupce).
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(2) Nasměrování všech zaměstnanců stejným směrem – poslání společnosti: „Záleží nám na
tom, že naše společnost je jedna z nejlepších (spokojenost v hlase). Když má naše společnost dobré
místo na trhu, máme ho i my! (...) Dávají nám skoro vše, na nás pak je, abychom dosáhli svých cílů,
a tak je třeba pracovat tvrdě, abychom ukázali, že chceme to samé, co oni. Hrdost je dobrá věc!“
(obchodní zástupce)
(3) Transparentní komunikace – distribuce relevantních informací mezi všechny: „Náš lídr jasně
určuje a vysvětluje, jaké jsou naše cíle. Člověk se v tom pak dobře vyzná.“ (koordinátor logistiky)
(4) Snaha o nastavení rovnováhy mezi profesním a osobním životem zaměstnanců, posilování
společného zájmu a pocitu pospolitosti: narozeniny, vánoční večírky, rodinné procházky a
uvádění nových výrobků za účasti všech zaměstnanců.


„Jedna z hodnot, kterou s našim lídrem sdílíme je ta, že vztahy v naší firmě nejsou nastavené
jako ‚společnost a zaměstnanci‘, ale spíš jako rodina. Tato rodina má rozpočet a my všichni do
něj přispíváme. (...) Když firma nebude životaschopná, budu tím trpět i já.“ (koordinátor
logistiky)



„Když nebudou šťastní, nebudou motivovaní, a to se odrazí na tržbách. Ptáme se, jestli má
zaměstnanec nějaký rodinný či zdravotní problém... Staráme se a snažíme se opravdu pomoci!
Pokud na tom nejsou psychicky dobře, bude jejich výkonnost menší.“ (koordinátor logistiky)

(5) Péče o osobní rozvoj zaměstnanců (posilování) a blahobyt:


„Chováme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali ostatní. Máme tu absolutní
svobodu a podporujeme vše, co je pro tuto rodinu prospěšné.“ (generální ředitel)



„Vedení nám umožňuje dosáhnout spokojenosti... Když je nám dobře uvnitř společnosti, cítíme
se pak celkově dobře. Tak to cítím já. Lídrům totiž opravdu záleží na mojí osobní pohodě.“
(administrativní asistentka)



„Máme tu program neustálého zdokonalování (...) Přirozené chyby se používají k výcviku
formativních událostí. (...) Ano, tahle společnost mi dává hodnoty a cvičí mně. Všechno, co
dnes umím, je díky vedení společnosti Vidis. Máme tu spoustu výcviku, jak profesního, tak
lidského. (obchodní zástupce)



„Není snadné rozvíjet tady svou kariéru, ale vždy když vidíme osobnosti, které mají potenciál k
rozvoji, sázíme na ně. Dva naši hlavní šéfové obchodu přišli zevnitř a my jim zajišťujeme výcvik
a formování pro tuto práci.“ (generální ředitel)
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(6) inspirační motivace, idealizovaný vliv (charisma) a intelektuální stimulace:


„Když umíme udělat 100, je jasné, že neuděláme jen 20! (usmívá se). Podporujeme aktivní
jednání. Ve vedení společnosti Vidis jsou pracovití lidé, kteří nám jdou příkladem a motivují
nás. Předávají nám hodnoty. (...) Jsou pro nás dobrým příkladem... Jejich nápady jsou
povzbuzující a podporující. (administrativní asistent)



„Lídr jako první přichází s inspirací a snaží se nám pozitivním způsobem ukazovat cíle (...) Začal
od nuly a vášnivě, odhodlaně a poctivě se rozvíjí a my s ním musíme držet krok a jít v jeho
šlépějích. Je to jako vztah mezi otcem a synem: pokud se otec pustí na šikmou stranu, nikdy
Vám nebude moci jít příkladem. A my tady máme dobrý příklad!“ (obchodní zástupce)

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ

1. Jak byste pojmenovali styl vedení, který se používá ve Vidis Group?
2. Přemýšlejte nad tím, jestli je možné tento styl vedení uplatnit ve Vaší
společnosti. Pokud ano, jaké jsou nejjednodušší a nejsložitější dimenze, které je
třeba zakomponovat do systému hodnot Vaší společnosti s ohledem na Vaše
zaměstnance?
3. Měl by styl vedení být statický (bez ohledu na situaci na trhu nebo typy
zaměstnanců) nebo naopak přizpůsobivý a situační, závislý na těchto
proměnných?
4. Vzpomeňte si na jiné pozitivní styly vedení z této příručky, které by společnost
Vidis Group mohla uplatnit, aby se ještě více zvýšila spokojenost a angažovanost
zaměstnanců. Můžete například zvážit použití různých nástrojů, které už ve Vaší
společnosti fungují.
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Případová studie 2: MGM Grand — Jak zajistit angažovanost zaměstnanců
Když se Gamal Aziz stal v roce 2001 prezidentem společnosti MGM Grand Hotel & Casino, v Las
Vegas to žilo, a v MGM Grandu také. Hotel s 5000 pokoji vydělával až 175 milionů dolarů ročně.
Pan Aziz stál před velkou výzvu: vzít něco, co dobře funguje, a ještě to vylepšit. Pro generálního
ředitele Gamala Azize bylo hlavní výzvou udržet angažovanost zaměstnanců společnosti MGM
Grand během krušných časů, které zastihly nejen Las Vegas ale i samotný hotel.
Pod Azizovým vedením se výnosy zvýšily a MGM Grand se stal druhým nejvýnosnějším hotelem na
hlavní ulici v Las Vegas, hned za Bellagiem. Když se Azize zeptáte, jaký byl rozhodující faktor
tohoto úspěchu, nemluví o kroužících akrobatech ani specialitách, jako je koroptev na divoko s
paštikou. Jeho odpověď zní jasně: zaměstnanci. Teď, když se situace zhoršuje a turistický ruch v
Las Vegas upadá a výnosy z hazardu klesají, Aziz říká, že jeho lidé jsou pro úspěch jeho společnosti
ještě důležitější než předtím.
„Oddaní zaměstnanci jsou v těchto obtížných čase a drsném ekonomickém klimatu ještě daleko
důležitější,“ říká Aziz. „Zaměstnanci jsou ochotní dát do toho všechno, když se o ně dobře staráte
a vážíte si jich. A schopnost odhalit jejich skrytý potenciál je konkurenční výhoda... Jejich
rozhodnutí, jednání a přístup, to je to podstatné. Představte si 10 000 zaměstnanců z nich každý
člověk chce udělat pro firmu víc. To je ten obrovský rozdíl mezi (námi a) společností, jejíž
zaměstnanci tam sedí jen proto, aby si odkroutili pracovní dobu a snaží se to tam nějak přežít.“
Ale Aziz je stejně jako ostatní manažeři pod tlakem, aby obhájil veškeré své výdaje. Ačkoliv je jeho
hotel stále z 96% obsazen, skupiny ruší své rezervace. A lidé, kteří teď do hotelu jezdí, utrácejí
během své návštěvy mnohem méně. Z toho důvodu musel Aziz ušetřit na některých úspěšných
programech. Stále organizuje pravidelné děkovné večeře pro zaměstnanci, kteří byli
nejvýkonnější, ale utrácí za ně už jen polovinu toho, co rok předtím. Začal rekrutovat manažery ze
sesterských společností, kteří studují „Univerzitu MGM Grand“. Byl to způsob, jak ušetřit náklady
za výcvik vlastních vrcholných manažerů. A program výcviku manažerů příští generace zastavil.
Porozumění řadovým zaměstnancům
Aziz se zaměstnanci mluví o problémech, které musí řešit. Říká, že právě zaměstnanci hotel dostali
výš a jsou klíčem, který společnosti umožní přežít těžké časy. „Porveme se s tím, zvládneme to,“
říká Aziz. „Až se z toho dostaneme, bude nám jasné, že to byli právě zaměstnanci, kteří nás
podrželi.“
Když Aziz přijel v roce 2001, hned ze startu se snažil, aby porozuměl řadovým zaměstnancům a
hledal způsoby, jak to zlepšit. Z průzkumu mezi 10 000 zaměstnanci hotelu vyplynulo, že
zaměstnanci chtěli být každý den mnohem více informováni o tom, co se v hotelu děje. A to
včetně základních věcí jako například, kdo je tam právě ubytovaný a co hotel může těmto
konkrétním hostům nabídnout. Zaměstnanci občas ani nevěděli, jaké konference se v hotelu
konají. Z toho důvodu bylo pro zaměstnance obtížné poskytnou takovou úroveň služeb, která by
mohla pozitivně ovlivnit věrnost zákazníků, opakované návštěvy a útratu na hotelu.
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Aziz to vyřešil jednoduše. Na začátku každé směny se koná krátká porada, kde je každý
zaměstnanec informován o tom, co se v hotelu ten den děje. Je to jednoduchý koncept, který se
už dlouho používá v restauracích, aby číšníci věděli, jaké speciality budou ten den nabízet. Ale
když to chcete realizovat s 10 000 zaměstnanci denně, je to velká výzva.
Programy MGM
Společnost MGM Grand podnikla i další kroky, aby zajistila rozvoj svých zaměstnanců. V knize
Closing the Engagement Gap, která vyšla nedávno, ukazuje spoluautor Don Lowman, generální
ředitel společnosti Towers Perrin, mnoho programů společnosti MGM včetně Univerzity MGM
Grand, které nabízejí desítky kurzů pro vybrané úspěšné zaměstnance. Institut správného vedení
MGM Grand je program pro vedoucí pracovníky, který trvá 24 týdnů. A CÍL! (REACH!) je 6 měsíční
kurz řídících dovedností pro ambiciózní hodinové zaměstnance. Veškeré investice do zaměstnanců
jako jsou večeře, kde vedení vyjadřuje zaměstnancům uznání i jiné odměny, vedly k tomu, že více
než 90 % zaměstnanců společnosti MGM Grand vyjadřuje spokojenost se svou prací a 89 % z nich
uvádí, že jejich práce pro ně má zvláštní význam. V této knize se uvádí, že 91 % cítí hrdost, když
mohou ostatním povědět, kde pracují.
„Jeden ze způsobů, jak překonat tuto strašlivou ekonomickou situaci, ve které se nacházíme je,
když budou lídři udávat tón a ukazovat zaměstnancům, že všichni táhneme za jeden provaz,“ říká
Lowman, který s Azizem vedl rozhovor speciálně pro tuto knihu, ale neprováděl žádné konzultace
v samotné firmě. (Avšak jeho firma tak v minulosti již učinila.) Lowman pracoval s mnoha
společnostmi jako konzultant firmy Towers Perrin a MGM Grand hodnotí jako jednu z nejlepších
společností v oblasti dobrých vztahů se zaměstnanci. „Je velmi snadné říci ‚pojďme hodit 15 %
společnosti přes palubu.‘ Okamžitě se Vám dramaticky sníží výdaje. Ale platíte velkou cenu na
dvou frontách: trpí lidé, kteří jsou označeni za nadbytečné a z dlouhodobého hlediska i samotná
společnost. Poznáte to ve chvíli, kdy budete znova potřebovat lidi, kteří předtím dostali vyhazov.
V knize Lowman cituje závěry z firemního průzkumu mezi deseti tisíci zaměstnanci v šesti zemích
včetně Ameriky, Číny a Indie: hlavní hnací motor angažovanosti zaměstnanců je zájem vyššího
vedení o blahobyt svých zaměstnanců. To je pro zaměstnance důležitější než kariérní postup,
vztah s přímým nadřízeným a dokonce i plat. Lowman také uvádí, že při návštěvě MGM Grand se
na vlastní oči přesvědčil, že výše zmíněné tam funguje velkou měrou. Lowman říká, že Aziz na
něho údajně udělal velký dojem, a to hlavně kvůli tomu, že se stále ptal a naslouchal tomu, co mu
lidé říkají.
Případové studie autorky Nanette Byrnesové nazvaná „Otázka zajištění angažovanosti zaměstnanců“ (“The Issue:
Maintaining Employee Engagement“) Bloomberg.com, Bloomberg, 16.1.2009
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OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
1. Jaké styly vedení pozorujete na příkladu Gamala Azize?
2. Můžete popsat, jaké jsou výsledky přístupu k lidským zdrojům v této studii?
3. Jaký přístup byste zvolili vy, kdybyste se ocitli v pozici ředitele společnosti MGM
Grand Hotel & Casino? Jak byste nakládali s lidskými zdroji?
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6.2 Negativní příklady organizačního klimatu
Případová studie 3: Enron Corporation
Enron Corporation byla americká společnost dodávající energie, komodity a služby se sídlem v
Houstonu ve státě Texas. Byla založena v roce 1985 a v listopadu 2001 skončila v bankrotu. V té
době měla přibližně 20 000 zaměstnanců a byla to jedna z největších světových společností v
oboru, která v roce 2000 vydělala téměř 101 miliard dolarů. 6 let po sobě ji považovali za jednu z
nejvíce inovativních společností v Americe. Není proto divu, že její osud se považuje za jedno z
největších selhání v historii byznysu v Americe.
Jedním z důvodu neúspěchu společnosti mělo být právě špatné vedení. Ředitelé, Kenneth Lay a
Jeffrey Skilling, byli bezohlední a dělali si tu nejhorší reklamu. Najímali mladé lidi, které nutili
pracovat v šílených směnách až 80 hodin týdně. Přesvědčili zaměstnance, aby si mysleli, že jsou
součástí společnosti, která změní svět, ale zároveň je vyhazovali z pouhého manažerského
rozmaru. Vedení u kormidla si vytvořilo auru nedotknutelnosti a zastávali myšlenku, že si mohou
dovolit všechno, jen aby zachovali své postavení největší společnosti na planetě.
Lay byl přesvědčeným zastáncem myšlenky volného trhu a plamenně obhajoval deregulaci trhu s
energiemi. Když se postavil ke kormidlu společnosti Enron, jeho vášnivá ideologie a vidina zisku
mu zatemnily mysl. A právě toto vrcholové vedení firmy Enron se svými neetickými postoji zničilo
kulturu firmy a znevážilo se u svých zaměstnanců. Kvůli přístupu vrcholového managementu a
rozšíření špatné kultury začali zaměstnanci na nižších pozicích opakovat neetické chování vedení,
aby splnili jejich agresivní kompenzační cíle. V Enronu panovala vnitřní konkurence, podvádění se
stalo neoficiální strategií, a tak to začali dělat všichni. Ředitelé prosazovali krátkodobé cíle za
každou cenu a níže uvedené činnosti, které ničily kulturu ve firmě, a nakonec vedly k jejímu pádu:


Výhradním cílem byly krátkodobé finanční zisky, i za cenu vystavení společnosti a
zaměstnanců riziku používání zákeřných praktik.



Běžně docházelo k finančním machinacím za účelem nafouknutí výkonnosti společnosti
Enron. Vytvořila se tak bublina, která nakonec praskla.



Bylo jasné, že vrcholové vedení si v těžkých dobách přilepšilo manipulací s hospodářskými
výsledky a cíli. Vrcholový management a nejvyšší manažeři si vypláceli velmi vysoké platy s
obrovskými odměnami a přemrštěnými náklady.
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Když už bylo vrcholovému vedení jasné, že společnost jde ke dnu, Lay začal rozprodávat podíly ve
společnosti Enron a přesvědčoval zaměstnance a investory, aby nakupovali akcie. Byl zvyklý na
život na vysoké noze a také se dopouštěl strašného protěžování. Zakládal společnosti jen proto,
aby mohl do celé věci zapojit rodinu a přátele.
Skilling byl hlavním viníkem, který měl na svědomí přemrštěné finanční výkazy firmy i propagandu
vytvářející mylný dojem výkonnosti společnosti. Započítával výnosy z jakékoliv budoucí dohody a
zahrnoval je do čisté současné hodnoty budoucích projektů ve výčtu příjmů. Skilling taky naváděl
obchodníky společnosti Enron k tomu, aby vytvářeli falešný dojem nedostatku energie tím, že
budou manipulovat s trhem s elektřinou v Kalifornii tak, aby se jim povedlo zvýšit cenu za energii.
Zároveň také vedení využilo každé příležitosti vydělat víc peněz účastí v podivných tělesech a
falešných sdruženích.
Shrnuto a podtrženo, činy těchto ředitelů pomohly vytvořit kulturu podvodů a manipulace, která
prostoupila celou společností a posilovala neetické chování zaměstnanců společnosti. V Enronu
sice existovala určitá pravidla chování a etiky, ale byl to jen list papíru. Oba ředitelé razili politiku
vydělávání peněz pro sebe, a to za jakoukoliv cenu. Potlačovali všechny hlasy, které proti nim
zazněly.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
1. Jaké byly hlavní prohřešky vedení, které se objevily ve společnosti Enron
Corporation?
2. Jaký styl vedení se měl zavést ve společnosti Enron, aby se ji podařilo oživit?
3. Jaká opatření a postupy mělo vedení zavést, aby zabránilo úpadku Enronu?
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Případová studie 4: Případová studie vedení – HR jako důvod pádu Toyoty
Pokud nežijete na jiné planetě než na Zemi, pravděpodobně jste už slyšeli či četli o několika
mechanických závadách vozů Toyota, které donutily slavného výrobce aut proslulého svou
kvalitou k tomu, aby svolal téměř 9 milionů aut po celém světě k servisní opravě. Špatné zvládnutí
problému na veřejnosti navíc poškodilo pověst výrobce a způsobilo pokles tržeb na nejnižší
úroveň za více než deset let.
Tento komentář si neklade za cíl podrobně Vás informovat o mechanických závadách. Zajímá nás
spíše následující premisa:
Prekérní situace, do které se Toyota dostala, je výsledkem špatně vymyšlených postupů a
realizace ze strany oddělení lidských zdrojů: „Abychom našli pravou příčinu, musíme jít dál než jen
k plynovému pedálu.“
Když nastane situace, že zaměstnanci nekonají tak, jak se od nich očekává, vyšetřovatelé musí
určit, zdali lidský omyl nebyl způsoben nějakým faktorem, který sám zaměstnanec nemůže
ovlivnit. Těchto vnějších faktorů je celá řada. Může to být vrcholové vedení, nedostatečná
informovanost či výcvik, závadné procesní vstupy či odměny a prémie, které nejsou v souladu s
uvedenými cíli.
Časopis BusinessWeek odhaduje, že Toyota ztrácí 155 milionů dolarů týdně kvůli nedávnému
svolání automobilů a v týdnech před vydáním tohoto článku ztratila Toyota téměř 30 miliard
dolarů hodnoty na akciovém trhu. Tyto dlouhodobé dopady, které přivedly společnost Toyota do
současné situace, by mohly stát samotnou společnost stovky miliard dolarů.
Vedení Toyoty vědělo o těchto mechanických závadách už dlouho předtím, než se začaly podnikat
nápravné kroky a mnoho lidí, kteří to měli tzv. „z první ruky“ naznačuje, že společnost se aktivně
snažila zakrýt fakta a překroutit celý tento problém. To podstatné, tedy neschopnost jednat ihned
po získání této kritické informace a jednat tak, jak by měla renomovaná společnost typu Toyota
jednat, je opět záležitost špatného odměňování, stejně jako v Enronu. Když společnost neúměrně
odměňovala své manažery za omezování nákladů na úkor zachování kvality výrobků, vytvořilo to
určitý příklad pro všechny zúčastněné: ignorujte fakta a popírejte existenci problému. Dobře
vyškolení zaměstnanci, kteří jsou spravedlivě odměňováni a systémy sledování výkonnosti by
nikdy neumožnily, aby to došlo tak daleko.
8 procesů HR, které přispěly k pádu Toyoty
Odměny a uznání – účelem procesu odměňování zaměstnanců v korporátní firmě je povzbuzovat
a motivovat správné chování a odradit od nesprávného chování. Je důležité, aby proces
odměňování vedl k získání informací o problémech. Stejně tak důležité je odměňovat
zaměstnance, kterým se podaří přimět vedení k tomu, aby bezodkladně konalo, když získá
negativní informaci.
Výcvik – Účelem výcviku je ujistit se, že zaměstnanci mají odpovídající dovednosti a schopnosti
identifikovat problém a poradit si ve všech různých situacích, které mohou nastat. Toyota je
proslulá svým 4 fázovým cyklem – plánovat/dělat/kontrolovat/jednat – avšak je zřejmé, že výcvik
manažerů se nyní musí více soustředit na poslední dva kroky. Navíc v prostředí, kde bezpečnost je
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prioritou, by všichni měli projít výcvikem na rozpoznání symptomů „syndromu skupinového
myšlení“ a jak se vyhnout přehnanému šetření a ignorování negativní vnější bezpečnostní
informace. Klíčová otázka – Kdyby byl výcvik zaměstnanců v Toyotě efektivnější, byli by dotyční
manažeři úspěšnější v přesvědčování vedoucích pracovníků, aby aktivně konali, když se k nim
dostane negativní informace?
Nabírání zaměstnanců – Účelem správného nabírání zaměstnanců je přivést do firmy špičkové
jednotlivce s co nejlepšími schopnostmi a dovednostmi. Bude se po nich vyžadovat zvládnutí těch
nejkomplexnějších problémů. Špatně zvládnutý proces nabírání a posouzení jednotlivých
vlastností může vyústit v nabírání pracovníků, kteří problémy zametou pod koberec a nebudou
ochotni postavit se vedení. Klíčová otázka – Došlo v Toyotě ke špatně zvládnutému náboru
pracovníků, který umožnil nabírat pracovníky, kteří byli nezkušení v požadované technice
konstruktivní konfrontace?
Proces řízení výkonnosti – Účelem procesu řízení výkonnosti je pravidelně monitorovat a
oceňovat výkonnost, aby se problémové chování identifikovalo dříve, než se vymkne kontrole.
Kdyby systém měření výkonnosti zahrnoval výkonnostní faktory, které změří schopnost reagovat
na negativní informace, nebyla by na tom dnes Toyota tak špatně. Klíčové otázky – Byl proces
oceňování a monitorování výkonnosti tak špatný, že se nedařilo identifikovat a oznámit omyly
vzniklé ze „skupinového myšlení“? Zašla snad Toyota, která je proslulá vysokou úrovní důvěry ve
své zaměstnance, příliš daleko bez odpovídajícího systému měření, kontroly a vyvažování?
Korporátní kultura – Role korporátní kultury je neformálně podporovat chování zaměstnanců tak,
aby odpovídalo základní hodnotám, na kterých společnost stojí. Vzhledem k tomu, že tyto chyby
se týkaly obtížných jízdních vlastností, těžko můžeme dávat vinu výrobní skupině, která si udělala
výbornou reputaci za Six Sigma kvalitu při montáži. Z toho plyne, že je třeba pečlivěji sledovat
kulturu v korporátních kancelářích a nepředpokládat automaticky, že kultura je vyhovující. Klíčové
otázky – Šlo o selhání HR v oblasti vyhodnocení a sledování korporátní kultury, které přispělo k
tomuto nevyhovujícímu stavu? Byla korporátní kultura Toyoty tak pokřivená směrem k pozitivním
informacím, že se zaměstnanci naučili nevybočovat z řady, navzdory jejich profesionální
zodpovědnosti za problémy s bezpečností, které se nemohou zamlčovat?
Rozvoj vedení a nástupnictví – účelem rozvoje vedení a procesů plánování nástupnictví je zajistit,
že ve vedoucích pozicích se nachází dostatečný počet lídrů s odpovídajícími schopnostmi, kteří
dokáží dělat nezbytná rozhodnutí. Je pravděpodobné, že selhal jak rozvoj vedení, tak i proces
povýšení pracovníků, protože se nepodařilo vytvářet a podporovat lídry schopné postavit se
problémům a učinit těžká rozhodnutí. Klíčová otázka – Byl proces vedení v Toyotě tak zastaralý, že
došlo k vytvoření špatného typu lídrů se zastaralými schopnostmi, kteří nedokázali úspěšně
fungovat v rapidně se měnícím automobilovém průmyslu?
Retence – Účelem retenčního programu je identifikovat a udržet si nejvýkonnější zaměstnance se
schopností kriticky uvažovat o poslaní firmy. Klíčová otázka – Ignoroval snad retenční program
lidi, kteří přišli s nějakým problémem, což způsobilo, že lidé, kteří problémy oznámili, firmu poté
frustrování opouštěli?

Strana | 50

PRŮVODCE PRO ŘEDITELE, MAJITELE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A PŘÍMÉ NADŘÍZENÉ

Vyhodnocení rizika – Většina HR oddělení ani nemá tým, který by rizika hodnotil. Takový tým má
za úkol identifikovat a spočítat rizika způsobená špatnými zaměstnaneckými procesy. Je jasné, že
HR mělo pracovat s řízením rizika v korporaci Toyota, aby zajistili, že zaměstnanci jsou schopni
spočítat si skutečné dlouhodobé náklady, které firma zaplatí, když budou ignorovat informaci o
závadě na výrobku. Klíčové otázky – Měli HR pracovníci spolupracovat s odborníky na
vyhodnocení rizika a zajistit, aby bylo možné identifikovat a kvantifikovat, co se stane s výnosy
společnosti, když HR zásadně pochybí? A to včetně vysokého procenta náboru špatných
pracovníků a vysoké fluktuaci nejvýkonnějších pracovníků. Byli si vědomi ceny, kterou firma
zaplatí, když si nechá špatného manažera či pracovníka?

Problémy Toyoty nejsou výsledkem jediného omylu jednotlivce, je to důsledek série navazujících
chyb v rámci celé společnosti. Součástí celého procesu je tolik korporátních funkcí včetně
zákaznického servisu, veřejných záležitostí, řízení vztahů s dodavateli a PR, že pád Toyoty musíme
nutně připisovat systémovému selhání řízení společnosti Toyota.
Hlavní ponaučení, které by si ostatní měli vzít z omylů firmy Toyota je to, že HR musí pravidelně
testovat a provádět audity procesů, které mohou být příčinou podobného typu selhání, které
firmu stojí několik miliard dolarů.
Případová studie autora Johna Sullivana, „Zamyšlení: HR jako příčina pádu Toyoty.“ ("A Think Piece: How HR
Caused Toyota to Crash) ERE Media, 23. 7., 2015.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
1. Jaké byly podle Vás hlavní faktory, které ovlivnily situaci ve společnosti Toyota a
vedly k selhání společnosti?
2. Sehrál styl vedení ve firmě Toyota hlavní roli při pádu Toyoty? Pokud ano, jaké
změny ve stylu vedení mohly Toyotě pomoct, aby se zabránilo podobným
katastrofám?
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Případová studie 5: Styl vedení a klima v organizaci
Generální ředitel podniku, který vyrábí jemná mechanická zařízení pro textilní průmysl, je
přesvědčen, že mezi členy vedení panuje v podstatě shoda. „Ano, existují mezi nimi
některé drobné rozpory, to však nejsou problémy věcné, jde spíše o neshody, vyvolané
rozdílným povahovým založením jednotlivců". Odpověď na otázku, jaké jsou hlavní
strategické cíle organizace, je u členů vedení poměrně stereotypní: „Musíme být nejlepší,
musíme se prosadit, dokázat, co umíme", což říká velice málo. Když se ptáme na další cíle,
objevují se značné rozdíly.
Výrobní ředitel požaduje „...aby se v prvé řadě udržela stávající úroveň výroby. Není
možné neustále brzdit výrobu dalšími a dalšími inovacemi. Ty znamenají pokles
produktivity a mají dopad na odměňování pracovníků". Personální ředitel, který vyšel z
výroby a má na mysli hlavně jistotu pro pracovníky firmy, se s výrobním ředitelem
ztotožňuje. Ví, že sice není možné odkládat inovace věčně, ale bojí se případného poklesu
výdělků a propouštění pracovníků - lidí, se kterými řadu let spolupracoval.
Technický ředitel prosazuje zavedení náročných moderních technologií, které jako jediné
mohou „dostat podnik na špičku technického rozvoje. Musíme se za každou cenu pohnout
z předpotopní technické úrovně, i kdyby to mělo znamenat dočasný propad a ztrátu
pracovních míst". Podobný požadavek má i obchodní ředitel, který se však chce
především vyrovnat s konkurencí, je opatrnější při zavádění příliš překotných a
neověřených technických novinek, a požaduje určité, nepříliš razantní technologické
změny, které umožní obstát na trhu alespoň pro nejbližší dobu.
Generální ředitel je do jisté míry bezradný a snaží se najít mezi těmito názory kompromis.
Sám se domnívá, že nejlepším cílem pro podnik by bylo přitáhnout zahraniční kapitál a
zaměřit se na zavedení standardů jakosti, čímž se všechny problémy po čase vyřeší.
Ve vedení firmy se neustále projednávají operativní problémy, protože jakákoliv diskuse o
zásadních záležitostech končí vždy hádkou nebo krátkodobým kompromisem. Stálé
přešlapování na místě a lavírování mezi různými strategiemi jen oddaluje řešení a firmu
postupně likviduje.
Případová studie F. Bělohlávek (1996) Organizační chování. Olomouc. Rubico.
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OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ

1. Týká se klima pouze manažerů nebo může ovlivňovat i řádové zaměstnance?
2. Co by pomohlo organizační klima zlepšit? Kdo by se měl na zlepšení klimatu
podílet a jakým způsobem?
3. Na jaké úrovni jsou rozpory mezi členy vrcholového vedení? Jde o poslání, vizi,
strategické, operativní nebo o operační cíle?
4. Jaké důsledky pro firmu mají asi neshody ve vedení?
5. Jaká opatření byste doporučili této firmě?
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POZNÁMKY

_______
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POZNÁMKY

_______
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7. Cvičení a zamyšlení

7.1 Sebehodnocení organizačního klimatu – organizační vesnička

Cíle a popis
Používání metafory „vesnice“ k posílení procesu sebereflexe se soustředí na podpůrné
manažery a majitele a snaží se popsat, jaká je struktura jejich organizace. Soustředí se
zejména na vnitřní oblasti, oddělení a procesy a způsob, jak spolupracují. Toto cvičení
vychází z předpokladu, že způsob, jak je společnost fyzicky strukturovaná zásadně
ovlivňuje komunikační procesy a mechanismy součinnosti a tyto pak mohou dramaticky
ovlivnit organizační klima a to, jak ho lidé vnímají.
Jak na to
Prostudujte si ilustrační obrázek, který vyjadřuje ideální vesnici. Pak se zaměřte na hlavní
budovy a infrastrukturu (silnice, mosty, ale také lesy, zeleň, ...), které dokážete
identifikovat. Nakonec si představte si, že vesnici můžete porovnat se svou společností a
promyslete si níže popsané body:
 Kde se nachází mocenské centrum (na příkladu je vyjádřené obecním úřadem)?
 Jak a kde jsou funkční oblasti uspořádané (metaforicky zastoupené obvody
vesnice)?
 Jaké jsou spoje (tj. silnice na obrázku) mezi mocenským centrem (úřad) a
funkčními oblastmi (obvody)?
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Jaký je a kde se nachází motivační zdroj a zdroj organizačního nadšení (to může být
vyjádřeno třeba kostelem)?
Je ve vašem organizačním modelu prostor na podporu tvořivosti, relaxace a
zamyšlení (na příkladu znázorněno jako zeleň a lesnaté oblasti mohou být chápány
jako metafora oddechu a volného času)?
Máme zdi, které oddělují společnost od okolí? Máme zdi mezi organizačními
funkcemi nebo dokonce uvnitř těchto funkcí?

Vezměte si list papíru a poznamenejte si výše uvedené poznámky. Pak si tento proces
projděte znovu a pokuste se pojmenovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Vycházejte
přitom z výše uvedené metafory. Zde jsou otázky, které Vám pomohou:
 Je mocenské centrum (např. kancelář šéfa) otevřené a integrované v organizační
vesničce?
 Máme efektivní systém silnic a infrastruktury, který propojuje jednotlivé funkční
oblasti a spojuje je s kanceláří šéfa?
 Je existující síť zeleně a odpočinkových míst dostatečně efektivní a schopna
adekvátně podporovat blahobyt lidí?
 Máme zdi, které společnost oddělují od okolí? Pokud se jedná o dosažení
vytyčených cílů, jsou tyto zdi ku prospěchu? Máme případně zdi uvnitř organizační
vesnice?
 Je tam fyzický prostor, který vyjadřuje zdroj naší motivace a zápalu?
Vyžadovaný čas: Zhruba 30 min.
Výsledky/Shrnutí:
Toto cvičení pomůže účastníkům a manažerům lépe porozumět vlastnímu organizačnímu
modelu. A hlavně, jak už jsme uvedli výše, pomůže jim to pochopit:
- Jestli můžeme definovat styl vedení jako demokratický či nikoliv
- Jestli je komunikační systém efektivní a schopný obsáhnout každou oblast ve
společnosti
- Jestli je atmosféra uvnitř stimulující a podnětná
- Jestli je vnitřní struktura organizace rozdělená bariérami anebo jestli organizační
oblasti a oddělení spolupracují a bez jakýchkoliv omezení společně fungují.
Tato analýza bude sloužit jako odrazový můstek k vyladění vhodných akčních plánů a
strategií, které zlepší Vaši současnou situaci.
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7.2 Organigram
Cíle a popis
Cílem tohoto cvičení je reflektovat, zda je organizační struktura vašeho podniku funkční a
zda ovlivňuje organizační klima.
Jak na to
1. Vytvořte si organizační schéma své firmy a nezapomeňte uvést tyto náležitosti.




Datum, kdy organigram vznikl
Název firmy nebo části firmy, kterou popisujete
Jméno autora

2. Vyhledejte tabulku B (v příloze) a zaměřte se na body uvedené v této tabulce.
Zatrhněte si příslušný řádek, pokud si myslíte, že pociťujete tyto důsledky.
3. Dále se podívejte se na body uvedené v tabulce A. a vždy zatrhněte řádek, pokud si
myslíte že máte v tomto bodě nedostatky.
4. Porovnejte své organizační schéma a vyplněnými tabulkami
5. Pokuste se v organizačním schématu zaznamenat, kde Vaše struktura nefunguje, a to:




v horizontálních liniích
ve vertikálních liniích
v obsahových částech mezi liniemi (výrobek, činnost, funkce atd.)

6. Zamyslete se nad otázkou, jak velký vliv mají tyto nedostatky v organizační struktuře na
organizační klima a jaké to má pro firmu důsledky. Pomozte si Tabulkami A a B.
7. Navrhněte řešení problému.

Vyžadovaný čas: Přibližně 60 minutes
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Table A- Důsledky nedostatečné organizační struktury
Nedostatečně vymezené kompetence a zodpovědnosti
Nedostatečně definovaná pracovní náplň
Špatně vytvořené pozice neodpovídající funkčnímu zaměření
Možná manipulace zaměstnanců se svou pozicí
Chybějící řád a principy řízení
Příliš široký záběr řízení
Nevhodná řídící struktura
Dlouhé hierarchické řetězce
Nelogické vztahy podřízenosti a nadřazenosti
Neobsazené funkce či pozice

Table B - Druhotné důsledky nedostatečné organizační struktury ( Cejthamr V., Dědina J.
2010)
Nízká motivace a nedostateční pracovní morálka
Pozdě přijímaná či špatná rozhodnutí
Špatná nebo žádná koordinace
Nedostatečná reakce na příležitosti či změny
Zvýšené náklady a dopad na mzdy
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7.3 Hodnoty lídra
Cíle a popis: Cílem je identifikovat hodnoty vedení, které motivují jednání lídrů – je
důležité, aby si lídři sami ujasnili svůj systém hodnot.
Vyžadovaný čas: 15 minut
Jak na to: Zakroužkujte pět hodnot uvedených níže, které nejlépe doplní následující věty:

“________________ je v mém pojetí vedení základem úspěchu.”

ÚSPĚCH
DOBRODRUŽSTVÍ
VÝZVA
OVLÁDÁNÍ
TVOŘIVOST
EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA

FÉROVOST
SVOBODODA
ŠTĚSTÍ
PÍLE
POCTIVOST
HARMONIE
ANGAŽOVANOST
POŘÁDEK

ZÁLIBA
KOMFORT
SHODA
SPOLUPRÁCE
PŘÍMOČAROST
ODBORNOST
FLEXIBILITA
PŘÁTELSTVÍ
OCHOTA POMOCI
NEZÁVISLOST
INTEGRITA
VEDENÍ
MORÁLKA / ETIKA
LOAJALITA

PŘEDVÍDATELNOST
ODPOVĚDNOST
SCHOPNOST REAGOVAT
OSOBNÍ ROZVOJ
MOC
UZNÁNÍ
RISK
SEBEÚCTA
RŮZNORODOST
BEZPEČÍ
TRADICE
DŮVĚRA
MOUDROST

Výsledky/Shrnutí:
Proveďte analýzu zvolených 5 hodnot a řekněte, jakému stylu vedení odpovídají (popsáno
v kapitole 3). Poté prosím odpovězte na následující otázky o sobě:
–
–

Zrcadlí všechny vybrané hodnoty stejný styl vedení anebo představují směs
různých stylů vedení?
Jakým typem lídra chci být?

Dále se prosím zamyslete nad členy svého týmu a zeptejte se sebe sama:
–
–
–

Je můj styl vedení ten nejlepší pro můj tým?
Je ideálně přizpůsobený potřebám členů týmů a jejich osobitosti?
Existuje nějaký rys mého stylu vedení, který bych měl změnit?
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7.4 Test osobnosti DISC – Pochopte své chování
Cíle a popis: Osobnostní test DISC se používá k určení preferovaného chování a stylu. Je to
jednoduchý způsob testování sebe sama, který vychází ze dvou otázek:
–

Jste lidé orientovaní na úkoly nebo lidé orientovaní na lidi?

–

Jste aktivní či pasivní osoba?

Tyto dvě otázky Vám pomohou zjistit, ve kterém „kvadrantu“ se člověk nachází (v tomto
případě, jaký je typ lídra: jestli je dominantní, vlivný/á, spolehlivý/á, svědomitý/á).
Vyžadovaný čas: 20 minut (včetně zodpovězení testu a úvahou nad výsledky).
Pokyny: Níže vidíte 15 souborů přídavných jmen. V každém souboru 15 přídavných jmen
si vyberte přídavné jméno, které Vás nejlépe vystihuje. Na konci testu si spočítejte počet
zatržených výrazů v každém sloupci. Sloupec, který má nejvíc zatržených výrazů
představuje Vaši osobnost.
1

silná vůle

přesvědčivý

vlídný

skromný

2

nezávislý

společenský

příjemný

spolupracující

3

statečný

čilý

loajální

pasivní

4

soutěživý

veselý

ochotný

vnímavý

5

odvážný

vtipný

klidný

precizní

6

novátorský

důvěřivý

shovívavý

tolerantní

7

houževnatý

zábavný

oddaný

upravený

8

energický

společenský

shovívavý

poklidný

9

rád riskuji

spojuji lidi

trpělivý

precizní

10 odhodlaný

energický

Umím se ovládat

systematický

11 agresivní

charismatický

dobrosrdečný

pečlivý

12 neklidný

hovorný

zdrženlivý

konvenční

13 rozhodný

populární

přátelský

organizovaný

14 dobrodružný

přátelský

zdrženlivý

vnímavý

15 odvážný

inspirativní

submisivní

stydlivý
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Výsledky/Shrnutí:
(1) Nejvíce vybraných výrazů v prvním sloupci, to je dominantní lídr
Dominantní lídr je obvykle přímá, pozitivní a přímočará osoba. Tito lidé jsou rádi ve
vedení, dělají věci rychle a když se o něco snaží, očekávají okamžité výsledky. Lídr je
odhodlaná a nezávislá osoba, která ráda řeší problémy a čelí různým výzvám.
Lidé, kteří patří do této kategorie, jsou silní a podnikatelsky založení lídři. Pro firmu jsou
velice důležití. Soustředí se na výsledky a všechno dělají efektivně. Avšak, mají velmi
malou trpělivost, což může vést ke konfliktu mezi lidmi. Dominantní lídři mají silnou
osobnost, orientují se na úkoly.
(2) Pokud Vám nejvíce výrazů vyšlo ve druhém sloupci, jste vlivný lídr
Vlivný lídr se soustředí na lidi. Jsou to přátelské, společenské osobnosti, které se vymezují
pomocí vztahů a společenského kontaktu. Tento typ lídra umí dobře vycházet s většinou
lidí, protože se o ně zajímá.
Tito lídři jsou pro firmu důležití, protože ji zlidšťují. Umí zařídit, aby se noví lidé ve
společnosti cítili jako doma a pomáhají vytvářet pocit sounáležitosti. Jsou nepostradatelní
pro vybudování společnosti, která se zakládá na vztazích. Avšak tito lidé obecně neumí
efektivně plnit úkoly: obecně nejsou tak pečliví a určité detaily v práci prostě přehlédnou.
(3) Nejvíce vybraných slov ve třetím sloupci: spolehlivý lídr
Spolehlivý lídr umí podporovat svůj tým a vykonávat práci, která není vidět. Jsou to
loajální lidé, kteří se umí dobře ovládat, často umí velmi dobře naslouchat a obvykle se
chtějí vyhnout neshodám a konfliktům. Z toho důvodu je důležité mít je ve společnosti,
aby pomáhali řešit konflikty a poskytovat oporu. Avšak tito lidé obvykle dávají přednost
podpůrným rolím (manažerské nebo jako asistenti šéfů oddělení) před vedoucí pozicí.
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(4) Nejvíce vybraných slov ve čtvrtém sloupci: svědomitý lídr
Svědomití lídři jsou pro firmu velmi užiteční. Jsou to totiž precizní detailisté. Jsou velmi
systematičtí a při práci na projektu se svým týmem hodně komunikují. Podobně jako
spolehliví lídři se raději vyhýbají konfliktu a bývají velmi přizpůsobiví. Co se týče plánování,
soustředí se na budoucnost a jsou schopni podívat se na věci z různých úhlů pohledu a
předpovídat, jaké události či scénáře by mohly nastat.

Poznámky:
Tento test se využívá k určení typu osobnosti lídra, ale lídři jej mohou využít i ve svých
týmech. Když lidé chápou silné a slabé stránky svých kolegů, jsou ochotnější přizpůsobit
se a dosáhnout kompromisu u stinných stránek svých kolegů. Lídrovi to pomůže pochopit,
že existují různé typy osobností a využití jejich silných stránek tým posiluje.
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7.5 Cvičení pro vedení – etické dilema
Cíle a popis: Slouží k vysvětlení charakteristických rysů úspěšného lídra / manažera ve
vztahu k řízení lidských zdrojů ve společnosti.

Délka trvání: Cca 45 min.

Jak na to: Přečtěte si níže uvedený scénář pořádně si promyslete, jaký je kontext a hlavní
premisy a pak odpovězte na otázky.

SCÉNÁŘ
Představte si, že jste manažer v maloobchodní společnosti, kde pracuje i Anna, Vaše věrná
asistentka. Máte toho v profesním životě hodně společného a chodili jste na stejnou
školu. Proto se můžete spolehnout, že Vás Anna podpoří při rozhodování, pomůže Vám a
bude k Vám upřímná. Protože ji maximálně důvěřujete, není nutné, abyste ji měli neustále
pod kontrolou, a tak ji necháváte pracovat tak, jak sama chce, i když to odporuje Vašim
metodám a přístupu.
V posledních několika dnech jste se rozhodli, že Annu povýšíte na post zástupce
vedoucího Vašeho oddělení. Avšak, když jste tuto informaci sdělili svému
spolupracovníkovi ze stejného oddělení, měl na věc úplně jiný názor. Kolegové Annu
nemají moc rádi a myslí si, že se v práci snaží méně než ostatní. Taky si myslí, že ráda dává
lidem rozkazy a přehazuje svou práci na ně a taky se jim zdá, že má Anna u vedení
neférové zastání.
Otázky:
1. Jak se na tuto situaci díváte vy?
2. Povýšili byste Annu nebo ne?
3. Řešili byste to se všemi zaměstnanci Vašeho oddělení?
4. Jak nejlépe by se tato situace dala vyřešit?
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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