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1. Část – všeobecné principy leadershipu



Úvodní představení

 Udělejte si dvojice, každý má tři minuty na představení

 Seznámení se v breakout místnostech
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Co je leadership a management?

 Leadership

 Leadership je proces vlivu

 Leadership je o dělání správných věcí

 to lead = vést

 Vím čeho chci dosáhnout    CO

 Management

 Dělat věci správně

 to manage = spravovat

 Vím, jak dané věci dosáhnout  JAK



Leader vs manager

 Definice manažera:

 „Manažer je především profese a 

její nositel je zodpovědný za 

dosahování cílů svěřené mu 

organizační jednotky s využitím 

kolektivu spolupracovníků a 

poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí 

účasti na stanovení cílů a jejich 

zajištění.“ (Václav Lednický –

Základy managementu) 

 Definice lídra:

 „Lídr, též vůdce, je osoba, která 

má vysoký vliv na ostatní. Lídr má 

schopnost přimět lidi, aby ho 

následovali a je schopen ovlivňovat 

lidi směrem k dosažení cíle. Vůdci 

mají vizi a umějí komunikovat s 

lidmi tak, aby je inspirovali a 

iniciovali.“ (Manažerský slovník 

ELSE)



Kde všude můžeme být lídry?



Kde všude chceme být lídry?



Jak poznáme, 

jestli jsme 

„dobrý lídr“

 Zlepšily se věci od doby, co jsi přišel?

 Budou tví zaměstnanci povýšeni?

 Budou mít tví svěřenci lepší kariéru nebo život díky 

tomu, že s vámi strávili pár let (měsíců, dnů)?

 Budou tvé děti připraveny do života, až opustí domov?

 Budou úspěšnými rodiči, sousedy, trenéry, partnery, …?

 Budou lidé rádi, že jsi tady byl?

 Technika: 360° zpětná vazba – jednotlivé oblasti

 Zvědomování reality a vzorců chování



Leadership je …

 Schopnost x dovednost?

 Přirozenost vs naučenost?

 O vlivu

 O charakteru

 Osobnost se tvoří primárně do 6 let

 IQ se ustálí do 15 let

 Charakter se tvoří stále → volby         JAK V ŽIVOTĚ VOLÍME?

 Leadership je charakter v akci

 Dovednost mít takový vliv na lidi, aby pracovali dobrovolně a s entuziasmem 

plnili úkoly pro všeobecné dobro



Jaký je rozdíl mezi 

mocí a autoritou?



Moc vs autorita

 Když uplatňujeme moc na 
druhé, co se děje?

 Co tím získáváme/ztrácíme?

 Vklady a výběry 

 Různá výše

 S kým máme jaké vztahy? – cv.

 Kde jsme pro lidi autoritou a 
kde působíme z hlediska moci?



Cvičení:

Vzpomeňte si na osobu (učitel, rodič, 

trenér, kamarád), která pro vás měla 

takovou autoritu, že byste pro ni 

udělali (téměř) cokoliv…

Vypište až pět vlastností této osoby, 

které jsou/byly nejdůležitější pro 

vytvoření její autority

Srovnejte si je ve trojici



Časté 

vlastnosti pro 

vytvoření 

autority

 Upřímnost, důvěryhodnost

 Dobrý příklad – vedení příkladem

 Starostlivost, zájem

 Oddanost

 Dobrý posluchač

 Zodpovědnost za sebe i za druhé

 Chování s respektem

 Dodávání odvahy druhým

 Umění ocenit

 Pozitivní postoj





S kolika z nich jsme se 

narodili?



Cvičení: 

Napiš si 5 pro tebe nejdůležitějších 

vlastností. Oboduj si na škále 1 – 10, 

jak na tom jsi.

Co udělat pro to, abys na tom byl v 

daném oblasti lépe?



Vlastnosti vychází z chování a 

to, jak se chováme, je otázka 

volby.

Jak se změnit? → 4. seminář



Jaké by měl mít lídr 

dovednosti?



Dovednosti lídra

 Naslouchání

 Empatie

 Umění ocenit/kritizovat

 Psychohygiena

 Autenticita

 Otevřením sebe cesta k důvěře

 Odhození masky a ega – vedení příkladem

 Upřímnost

 Manipulace vs. Vliv

 Pozor na vědomou/nevědomou manipulaci



Nasloucháme???
 Máme 2 uši a pouze jedna ústa

 Slyšíme, co dotyčný skutečně říká? Vnímáme co je za slovy? 

 Vnímáme u toho jeho slova nebo i neverbální komunikaci?

 Jakým orgánem nasloucháme? Hodnotíme? Myšlenky až 4x rychleji …

 Jaké mohou být důvody nenaslouchání? – cvičení

 Jak se cítí jedinec na druhé straně, když nenasloucháme? 

 Jak se cítíme my, když nám druzí nenaslouchají

 Nedostatek trpělivosti, nedostatek zkušeností

 Jiná očekávání

 Nezájem (o téma, názoru druhé strany x zahleděnost do sebe)

 Neakceptování pasivity – potřeba dominance (např. koktání…)

 Obava z konfrontace => malé sebevědomí, strach z neúspěchu, „nachytání“, 
nedostatek vědomostí
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Komunikační dovednosti ve společnost

dříve 65 % naslouchání    nyní (údaj z roku 2003) 45%

dříve 20 % mluvení          nyní 30%   

dříve 9% čtení                 nyní 16%

dříve 6% psaní                 nyní 9%



Empatie/porozumění, upřímnost

Empatie Upřímnost





Cv. Představte si, že máte napsat inzerát na 

lídra z pozice „zaměstnance“. Jaké schopnosti a 

dovednosti by měl mít?
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JAKÉ HODNOTY BY MĚL BÝT „SPRÁVNÝ“ LÍDR?



Hodnoty

 Spravedlnost

 Fair-play

 Pracovitost

 Zodpovědnost

 Přátelství

 Věrnost

 Spolupráce

 Důvěra

 …..
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Budování vztahů

U leadershipu je klíčové rychlé 
plnění úkolů během budování 
vztahů

→ zodpovědnost lídra i přenos 
odpovědnosti na další



Cvičení: 

Sestavte pyramidu firmy
(týmu) a umístěte mimo

pyramidu zákazníky.

Práce do skupin



Princip obrácené 

pyramidy

 Kdo je pro nás nejdůležitější v 

rámci firmy?

 Kam ho zařadíme?

 Kdo má k němu nejblíže?


