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1 CÍL – CO SE NAUČÍTE 

V této sekci se dozvíte: 

● O vůdčích schopnostech a charakteristikách osobního vedení; 

● O technikách vlastní motivace a o tom, jak budovat osobní vizi; 

● O důležitosti vedení na pracovišti a o tom, co odlišuje vedení od vedení; 

● O různých stylech vedení, které můžete použít při vedení týmu. 

 

 

2 CO JSOU VŮDCOVSKÉ DOVEDNOSTI? 

Mít vůdčí schopnosti znamená, že máte schopnost vést tým nebo jednotlivce k dosažení 

určitého cíle prostřednictvím směru, motivace a povzbuzení. Abyste si vybudovali vůdčí 

schopnosti a mohli efektivně ovlivňovat ostatní, musíte si osvojit několik kvalit: 

● Flexibilita – Vedení týmu různých lidí, různé úkoly, projekty a schůzky vyžadují 

flexibilitu. Vedoucí představitelé se neustále přizpůsobují různým lidem a situacím, 

aby zajistili, že se věci budou ubírat správným směrem a že lidé budou hrát. 

● Empatie – Vůdci rozumějí jednotlivcům ve svém okolí a vytvářejí důvěryhodné 

vztahy, aby je mohli provázet projekty a úkoly. 

● Rozhodnost – Vedoucí pracovníci musí činit náročná a včasná rozhodnutí s 

informacemi, které mají k dispozici, obvykle bez prostoru pro váhání. 

● Komunikace – Efektivní komunikace snižuje nedorozumění a konflikty. Na druhou 

stranu komunikace zvyšuje spolupráci a produktivitu týmu. Vedoucí pracovníci musí 

efektivně komunikovat nápady, verbálně i neverbálně. 

● Integrita – Vedoucí pracovníci mají silnou sadu hodnot, které je vedou k etickému 

rozhodování a rozhodování. Jsou čestní a spolehliví uvnitř i vně svého týmu. 

● Budování vztahů – Vedoucí pracovníci jsou nejen schopni vybudovat silný tým, ale 

také jej udržovat a sdružovat různé lidi, aby spolupracovali a usilovali o stejný cíl. 

● Řešení problémů – Vedoucí pracovníci mohou činit rychlá rozhodnutí, řešit 

překážky v pracovních procesech a zprostředkovat spory uvnitř týmu. 
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● Schopnost učit a mentorovat – Vedoucí méně přemýšlejí o sobě a více o tom, jak 

učinit tým jako celek úspěšným. 

3 OSOBNÍ VEDENÍ  

Vedení není pozice, ale soubor kvalit, které vám umožní naplnit váš potenciál. Pokud máte 

silné osobní vůdčí schopnosti, můžete vést i sebe, nejen ostatní. Máte schopnost rozvíjet a 

uplatňovat své vůdčí schopnosti a vést směr svého života, místo toho, abyste to nechali 

určovat čas a vnější okolnosti. Jste schopni objevit svůj talent a potenciál a rozvíjet je k 

dosažení svých osobních a profesních cílů. Dvě zásadní vlastnosti umožňující osobní vedení 

jsou osobní vize a sebemotivace. 

 

3.1 Osobní vize 

Osobní vedení začíná, když se rozhodnete být svým vlastním životním koučem a žít podle své 

osobní vize a poslání, které odrážejí vaše hodnoty a životní cíle. Mít osobní vizi není o tom 

dělat věci dobře, ale skutečně pochopit, proč to děláte na prvním místě - jak se zavazujete žít 

svůj život. Jde o to, přispět svým talentem lidem a myšlenkám, ve které věříte. 

 

Jasná osobní vize vás může více zaměřit na její dosažení: 

      ● Osobní vize vás povede při rozhodování; 

      ● Stanete se více zaměřeným na smysl s vnitřním zaměřením; 

      ● Z dlouhodobého hlediska budete myslet více; 

      ● Přinese to rovnováhu ve vašem životě. 

 

Nedostatek osobního vidění vás může vést k: 

    ● Hledání krátkodobých řešení; 

 

CVIČENÍ 

Z výše uvedeného seznamu vyberte dvě vlastnosti, které vás osloví, a získejte lepší přehled 

jejich dalším online průzkumem. 

 

. 
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Nedostatek osobního vidění vás může vést k: 

● Hledání krátkodobých řešení; 

● Vydávání pokynů zvenčí; 

● Činit reaktivní rozhodnutí; 

●  Pohánění  bohatstvím, sílou a statusem. 

 

 

Když přemýšlíte o osobním vidění, přemýšlejte o tom, čím chcete být (postava), co chcete 

dělat (příspěvky a úspěchy) a jaké jsou hodnoty, na nichž je založeno bytí a dělání. Když 

přemýšlíte o osobním vidění, přemýšlejte o různých rolích, které ve svém životě hrajete (já, 

přítel, manžel, práce, koníček…). 

 

Osobní vizi vytvoříte procházením procesu objevování, abyste objasnili, co je pro vás 

nejdůležitější. Tyto kroky vám pomohou dostat se do správné nálady pro tento proces: 

● Uklidněte svou mysl – pomalu dýchejte a uklidňujte své myšlenky, abyste nebyli rozrušení, 

ujistěte se, že vaše mysl je klidná, prázdná a bdělá. 

● Spojte se se svým srdcem – Umístěte své vědomí na své srdce a pociťte teplo spojení se 

sebou. 

● Prozkoumejte, co je pro vás ve vašem životě důležité – Při objevování toho, co je pro vás 

důležité, byste měli zvážit následující: 

o Hodnoty: V čem jste si jistí a nejvíce si ceníte? 

o Zájmy: Co vás nejvíc baví dělat? 

o Oblasti zaměření: Jaké jsou hlavní kategorie ve vašem životě, které vždy vyžadují vaši 

pozornost (například: zdraví, finance, vztahy…)? 

Bohatství/Síla/ 
Řízení statusem 

Reaktivní 
rozhodování 

Kruh stresu 

Krátkodobé 
řešení 

 Řízení    
zvenku 

Vnitřní řízení 

Kruh rovnováhy 

 Rozhodování 
založené na 
vizi 

Dlouhodobé 
řízení 
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o Silné stránky: V čem jste přirozeně dobří? 

o Sny: Kdyby to byl tvůj poslední den na Zemi, čeho bys litoval, že jsi neudělal? 

o Dovednosti: Jaké jsou tři oblasti, ve kterých chcete silně pěstovat dovednosti, které 

obohatí vaši životní zkušenost? 

o Profese: Jaké jsou věci, které musíte udělat, abyste byli ve své práci naplněni? 

• Vytvořte své osobní prohlášení o vizi – Udělejte si čas na přemýšlení o výše 

uvedených otázkách a vraťte se k nim tak často, jak budete potřebovat, zatímco 

budete připravovat prohlášení o vizi. Pokuste se zachytit věci, které jsou pro vás 

nejdůležitější. Výrok může být od jednoduché věty po jednostránkový dlouhý text. 

 

3.2  Sebe – motivace 

Být sebe-motivovaný znamená být sebe-řízený. Pokud děláte něco pro svůj vlastní účel, 

něco, co přispěje k vašim cílům a osobní vizi, bude to pro vás přívětivější a příjemnější než 

dělat něco pro potěšení ostatních a splnění externích standardů. Pokud jste motivováni 

pouze k dosažení standardů stanovených někým jiným, a ne k vlastní spokojenosti a 

naplnění, nejste sami motivováni. 

 

Sebemotivace může být vnitřní, což znamená, že se vám osobně vyplatí. Sebemotivace může 

být také poháněna vnější motivací, snahou o dosažení externí odměny, jako jsou peníze 

nebo uznání. Když jste sebe - motivovaní, nejen že obecně lépe pracujete, ale také lépe 

zvládáte stres. 

 

Pokud na tyto tři otázky odpovíte „ano“, znamená to, že jste motivováni k určité věci: 

(1) Mohu to udělat? 

(2) Bude to fungovat? 

(3) Stojí to za to? 

CVIČENÍ 

Udělejte si čas projít výše popsaným procesem a přemýšlet o své osobní vizi. Až budete 

připraveni, zapište si to do jednoduchých vět. 
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Pokud všem odpovíte „ano“, ukazuje to, že jste (1) soběstační, (2) že vaše akce povede k 

požadovanému výsledku, a (3) výsledek akce převáží náklady. 

Na pracovišti můžete pracovat a vylepšovat svoji vlastní motivaci pomocí jednoduchých 

postupů: 

● Hledání práce, která vás upřímně zajímá; 

● Požádání o zpětnou vazbu od šéfa nebo spolupracovníků; 

● Naučit se nové dovednosti, které jsou relevantní pro vaši práci; 

● Žádost o navýšení (vnější motivátor); 

● Připomínat si důvod, proč vykonáváte určitou práci – smysluplná práce je více naplňující; 

● Nabídněte své služby ostatním; 

● Odpočinete si a načerpáte novou energii tím, že si vezmete dovolenou nebo pár dní volna. 
 

 

 

4 VŮDCOVSTVÍ NA PRACOVIŠTI 

Úspěch organizace závisí na efektivním vedení. Výkonní vůdci utvářejí a řídí účel organizace. 

K úspěchu podniku však přispívají i další vůdci, z nichž mnozí nemají oficiální vedoucí titul. 

Zaměstnavatelé vysoce oceňují vůdčí schopnosti, schopnost řídit sebe sama a schopnost vést 

ostatní. 

 

CVIČENÍ 

Přemýšlejte o své poslední práci. Zjistili jste, že vás to osobně naplňuje (učení se novým 

věcem, rozšiřování sítě…), nebo to byl jen způsob, jak platit účty? Jak můžete zajistit, aby 

vaše práce mohla být více naplňující a propojená s vašimi osobními cíli? 
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4.1 Vůdcovství vs Management 

V organizaci jsou vedení a řízení dvě různé funkce a nelze je identifikovat jako jednu. Zatímco 

dobří manažeři mají vůdčí schopnosti a dobří vůdci mají také organizační schopnosti, každý z 

nich má ve společnosti specifické role. Tyto dvě funkce se vzájemně doplňují a jedna není 

lepší než druhá. Organizace potřebují obojí – bez vedení by stagnovaly a nebyly inspirovány. 

Na druhé straně by bez vedení vypadly z dodržování předpisů a neplnily cíle. Organizace 

potřebuje vůdce a manažery, aby rostli a dosáhli plného potenciálu. 

 

 Podívejme se blíže na rozdíly mezi vedením a řízením 

 

 

 

 

   
 

 

● Zaměření na cíle a vize vs. zaměření na úkoly – Vedoucí se zajímají o celkový obraz 

organizace a orientují se na její vizi a cíle. Manažeři realizují nápady vedoucích, jsou tedy 

orientovaní na úkoly. 

- Splňte cíl 
- Mobilizujte 
zdroje 
- Vysvětlete vizi 

 

 
 
VŮDCOVSTVÍ 
 
- Zaměřte se na cíle 
- Prodejte to 
- Riskujte 
- Povzbuďte 
- Jděte proti proudu 
- Motivujte 
- Porušte pravidla 
- Inspirujte důvěrou 
- Podporujte nápady 
 
 
 

 
 

MANAŽMENT 
 

- Zaměřujte se na úkoly 
- Řekni to  

- Minimalizujte rizika 
- Zadávejte instrukce 

- Kráčejte  s proudem  
- Schvalujte 

- Následujte pravidla 
- Očekávejte kontrolu 

- Přidělujte úkoly 
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● Prodejte to vs řekněte to – Lídři přicházejí s novými nápady a potřebují přesvědčit ostatní 

o hodnotě těchto nápadů. Úkolem manažerů je prosazovat tyto myšlenky a informovat 

zaměstnance, jaké postupy mají dodržovat. 

● Riskovat vs. minimalizovat rizika – Vedoucí představitelé prosazují změnu v organizaci a 

snaží se o něco nového, musíte riskovat. Manažeři udržují rizika na minimu tím, že se ujistí, 

že zaměstnanci dělají to, co mají dělat. 

● Povzbuďte vs instruktáž – Vedoucí povzbuzují zaměstnance, aby viděli celkový obraz. 

Manažeři také poskytují povzbuzení, ale jejich hlavní rolí je říkat, jak dělat věci. 

● Jděte proti proudu– Vůdci vždy zkouší nové věci, aby byli efektivnější a vyhnuli se stagnaci 

organizace. Manažeři naopak prosazují pokyny stanovené vedoucími. 

● Motivovat vs. schvalovat – Vedoucí používají vizi organizace k inspirování a motivaci 

zaměstnanců. Manažeři kontrolují zaměstnance, aby splňovali standardy stanovené 

organizací. 

● Porušení pravidel vs. dodržování pravidel – Aby inovovali a odlišili společnost od 

konkurence, vedoucí obvykle ohýbají pravidla, pokud jsou příliš rigidní. Manažeři se drží 

strategií stanovených nadřízenými. 

● Inspirujte důvěru vs očekávejte kontrolu – Vedoucí pracovníci musí být schopni budovat 

důvěru zaměstnanců, aby je mohli sledovat ve své vizi a inovacích. Manažeři mají oprávnění 

říkat zaměstnancům, co mají dělat, a zaměstnanci musí udělat to, co se jim řekne, nehledě 

na to, zda se jim to líbí, nebo jim věří. 

● Podpora nápadů vs. přidělování úkolů – Vedoucí pracovníci zlepšují podporu nových 

nápadů a zkoušení nových věcí, které vedou k větší inovaci. Manažeři nemohou podporovat 

přemýšlení; musí zajistit, aby zaměstnanci dělali to, co mají dělat. 

 

Stručně řečeno, vedení vždy následuje vedení: 

● Vedení jako dovednost znamená DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI - na základě této vize máte vizi a 

stanovujete si cíle. Odpovíte na otázku: „Co chceme dosáhnout?“ 

● Když však mluvíme o managementu jako o dovednosti, znamená to DĚLAT SPRÁVNĚ - 

mít dobrý plán a proaktivní přístup k dosažení stanovených cílů. Odpovíte na otázku: „Jak 

toho dosáhneme?“ 
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4.2 Styly vedení 

Každý má svůj vlastní styl vedení - vzor chování, který používáme k ovlivňování ostatních. Váš 

styl vychází z osobních charakteristik a preferencí, předchozích zkušeností a znalostí a 

nakonec ze situace, ve které se nacházíte - typu společnosti a její kultury, organizačních cílů a 

charakteristik týmu. Čím zkušenější jste jako vůdci, tím plynuleji se budete pohybovat mezi 

styly na základě potřeb a cílů týmu. 

K efektivnímu vedení týmu můžete použít čtyři základní styly vedení: 

● Režie 

● Koučování 

● Podpora 

● Delegování 

 

Který z nich použijete, závisí na tom, kolik rozhodovacích pravomocí dáváte členům týmu. 

Úroveň dané autority rozhodujete na základě různých faktorů, například: 

● Povaha úkolu / projektu; 

● Individuální role v úkolu / projektu; 

● Úroveň rozvoje jednotlivců – kompetence a odhodlání. 

Na základě situace využíváte jako vedoucí různou úroveň podpory a směru znázorněného v 

Modelu situačního vedení 
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DIREKTIVNÍ 

Řídíte někoho, když mu víceméně jen řeknete, co má dělat, jak to má dělat a kdy je konečný 

termín. Pravidelně také poskytujete zpětnou vazbu. Proto je režie spíše rolí manažera než 

vůdce. 

 

Řídíte jednotlivce s nízkými kompetencemi a vysokým nasazením. Jsou to nezkušení a 

nekvalifikovaní, ale nadšení a optimističtí začátečníci. Rovněž nasměrujete jednotlivce, 

kterým zadáváte práci externě (nepracujete přímo s nimi, jako freelanceři), kde je jasná 

představa, co je třeba udělat. 

 

KOUČUJÍCÍ 

Koučujete někoho, když prodáváte myšlenku a vizi týmu, aby byl výkonný. Povzbuzujete je a 

motivujete, aby se dostali k cílům. Používáte vysokou direktivu a vysoce podpůrné chování. 

 

Koučujete jednotlivce s nízkou kompetencí a odhodláním. Potřebují více vysvětlování a 

povzbuzení od vůdce. Tento styl je nejlepší, když vedete zaměstnance na plný úvazek. 

 

Nízke direktivní a 
vysoko 
podporující 
chování 

Vysoko direktivní a 
vysoko podporující 

chování 

Nízko direktivní a 
nízko podporující 

chování 

Vysoko direktivní a 
nízko podporující 
chování 

Model situačního vůdcovství 

   
   

P
O

D
P

Ů
R

N
É 

C
H

O
V

Á
N

Í 

Vysoko
o 

Nízko        DIREKTIVNÍ CHOVÁNÍ Vysoko 

S1 

S2

 

S3 

S4 



10 
 

PODPŮRNÍ 

Podporujete někoho, když tým inspirujete a spolupracujete, ale stále máte poslední slovo. 

Styl je nízký ve směru (dává jednotlivci prostor) a vysoký v podpoře (nečiní je přímo 

odpovědné za výsledek). 

 

Podporujete jednotlivce, kteří jsou při řešení problémů a spolupráci samostatní. Mají střední 

až vysoké kompetence a variabilní nasazení. Tento styl spolupráce se používá při vedení 

týmu manažerů nebo ředitelů. 

 

DELEGUJÍCÍ 

Delegujete, když méně směřujete a podporujete a dáte plnou autoritu jednotlivci nebo týmu 

učinit konečné rozhodnutí. Tento styl používají generální ředitelé, kteří zcela důvěřují 

rozhodovací schopnosti jejich ředitelů nebo manažerů díky jejich vysoké kompetenci a 

odhodlání. 

 

 

 

 

 

 

5 JAK ZLEPŠIT VAŠE VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI 

Být dobrým vůdcem je nikdy nekončící proces učení a praxe a všichni musíme někde začít. 

Zde je několik tipů, jak můžete začít budovat své vůdčí schopnosti: 

      D4  
      Vysoká   
Kompetence 

      D3                         
Středne vysoká  
Kompetence    

D2                        
Slabá 

Kompetence 

D1                                                                         
Nízka 

Kompetence    

Výsoký     
závazek 

     Průměrný       
     závazek 

Nízký 
závazek 

Commitment 
 

Vsoký 
závazek 

ROZVINUTÉ ROZVÍJEJÍCÍ 
Rozvojová úroveň jednotlivce 
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● Najít mentora – Mentor vám může pomoci identifikovat vaše silné stránky a oblasti, ve 

kterých se musíte zlepšit. Mentor vám může pomoci stanovit cíle a vést vás na vaší cestě 

rozvoje vedení. Mentora najdete ve svém současném nebo předchozím zaměstnání i ve své 

profesionální síti. 

● Provádět výzkum – Pro rozvoj vedení jsou k dispozici různé zdroje, od knih, článků, online 

zdrojů až po podcasty. Můžete si přečíst autobiografie a biografie vašich vůdců vzorů. 

● Absolvujte školicí kurz – K dispozici jsou různé kurzy vedení online nebo osobně. 

Absolvováním kurzu vedení získáte aktuální informace o nejnovějších znalostech a trendech. 

● Určete svůj styl vedení – Seznamte se s různými styly vedení a zjistěte, který vám nejlépe 

vyhovuje. 

● Požádejte o zpětnou vazbu – Pravidelná konstruktivní zpětná vazba od vašeho týmu vám 

může pomoci zlepšit vaše vůdčí schopnosti. 

 ● Procvičujte, procvičujte, procvičujte – Své vůdčí schopnosti můžete vylepšit pouze 

procvičováním. S praxí budete schopni určit, kde se musíte zlepšit a kde si dovednost 

osvojíte. 

  

 

 

 

 

  

CVIČENÍ 

Na základě daných tipů si vytvořte plán, jak si budete zlepšovat své vůdčí schopnosti. Co 

můžete začít dělat sami a kde byste potřebovali podporu ostatních? 
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6 ZÁVĚR 

Úlohou vůdce není jen ovlivňovat tým k dosažení stanovených cílů, ale také poskytovat 

prostředí, kde jednotlivci i tým jako celek mohou růst a stát se více motivovanými a 

soběstačnými. 

 

Vedení vždy začíná u vás a má jasnou osobní vizi a motivaci rozvíjet vlastnosti, které vám 

umožní přispívat k lidem a myšlenkám s vaším potenciálem. Díky vedení transformujete 

nejen sebe, ale i lidi a svět kolem vás, takže máte nesmírnou odpovědnost být inkluzivní, 

společensky odpovědní, spolupracovat a sloužit. 
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