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Abstrakt: 

Příspěvek odráží skutečnost, že proces digitalizace představuje jednu z hlavních charakteristik 

současné doby, která povede k mnoha podstatným změnám v celé společnosti a jejích 

institucích a organizacích. Z manažerského hlediska se jako zásadní jeví potřeba vymezit a 

rozvíjet nový model leadershipu a implementovat nový typ organizační kultury. Oba tyto 

požadavky mohou být účinně naplněny aplikací teorie vyváženého leadershipu. Tato teorie 

nabízí model, který pomáhá manažerům lépe pochopit složitost a dynamiku jejich práce. 

Teorie vyváženého leadershipu se v českých organizacích úspěšně aplikuje a bylo zjištěno, že 

tento přístup pomáhá rozvíjet efektivní organizační kulturu. 

 

Abstract: 

The paper reflects a fact that the process of digitalization represents one the key defining 

characteristics of contemporary era that will lead to many substantial changes in the whole 

society and its institutions and organizations. From managerial perspective, the needs for a 

definition and development of a new model of leadership and for an implementation of a new 

type of organizational culture seem to be of a critical importance. Both these demands can be 

effectively handled by the means of application of a theory of versatile leadership. This theory 

offers a model which helps managers to better understand complexity and dynamics of their 

work. Theory of versatile leadership has been successfully applied in the Czech organizations 

and it was also found that this approach helps to develop effective organizational culture. 

 

Úvod 

 

Všechny stávající, komerční i nekomerční organizace se v současnosti připravují na, anebo již 

procházejí procesem digitalizace. Uvedený proces klade, mimo jiné, nové nároky na vedení a 

řízení lidí. V našem příspěvku se stručně zamýšlíme jak nad základními změnami spojenými 

s procesem digitalizace, tak nad výzvami a problémy, kterým nová éra vystaví management 

našich podniků a organizací. Jako perspektivní a inspirativní model rozvoje a přípravy 

manažerů se v této souvislosti nabízí koncepce takzvaného vyváženého leadershipu. 
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1. Digitalizace společnosti a organizací 

 

Řada sociologů (např. Castells, 2010; Bennett a Segerberg, 2013; Kreiss a Brennen 2014) se 

již delší dobu shoduje v názoru, že jednu z klíčových charakteristik současné epochy 

představuje proces digitalizace. Termín digitalizace přitom dávají do souvislosti s procesem 

masového zavádění digitálních a počítačových technologií v naprosté většině společenských 

institucí a organizací.  

 

Castells (2010) konstatuje, že proces digitalizace postupně povede ke vzniku tzv. „síťové 

společnosti“ (network society) založené na širokém a obecném používání digitálních 

technologií. Pro lidi žijící v uvedeném typu společnosti bude příznačná narůstající potřeba a 

přání utvářet si život podle svých vlastních představ, nahrazovat formální organizační 

struktury a tradiční přístupy k vedení a řízení postupy založenými na decentralizaci a na 

možnosti aktivně vstupovat do všech oblastí společenského a organizačního života. 

 

V kontextu úvah o digitalizaci začala v letech 2011–2012 německá vláda a jí pověřená 

skupina odborníků uvažovat o tzv. 4. průmyslové revoluci, v současnosti obecně spojované 

s termínem Průmysl 4.0 (Industry 4.0). V rámci těchto úvah a studií byly definovány čtyři 

klíčové principy a charakteristiky digitalizovaných organizací (Herman et al, 2016): 

 

• Interoperabilita: Schopnost strojů, přístrojů, sensorů a lidí vzájemně se propojovat 

a komunikovat prostřednictvím „internetu věcí“ a „internetu lidí“. 

• Transparentnost informací: Schopnost informačních systémů vytvářet virtuální 

kopie fyzického světa. 

• Technická podpora a pomoc: Aktivní zapojování nových technologií do procesů 

rozhodování a řešení nejrůznějších problémů, jakožto i výkon nepříjemných, 

náročných a nebezpečných operací kybernetickými systémy a zařízeními. 

• Decentralizace rozhodnutí: Schopnost kybernetických systémů autonomně se 

rozhodovat a na tomto základě „konat“. 

 

Ve svém souhrnu kladou výše uvedené principy a charakteristiky nové nároky na všechny 

důležité stránky komunikace v organizacích (delegování, informování, řešení konfliktů, 

hodnocení výkonu, řízení pracovních skupin atd.), včetně kontrolních procesů, mechanismů a 

prostředků. Není tedy překvapením, že nedávné výzkumy (PwC, 2017, Bohsali et al, 2016) 

dospívají mimo jiných zjištění také k závěrům, podle nichž bude v digitalizovaných 

organizacích potřebné: 

 

• Vybírat a rozvíjet manažery na základě nového modelu leadershipu, který bude 

reflektovat kvalitativní změny jak na úrovni každodenní komunikace a interakce mezi 

řídícími pracovníky a jejich podřízenými, tak na úrovni zvládání a propojování 

operativy a strategie. 

• Zavádět nový typ organizační kultury, respektující změny na vnitřní (růst nároků na 

ochranu a bezpečnost dat; redefinice úkolů, odpovědností, dovedností, kompetencí a 

potřeb zaměstnanců; transformace IT oddělení apod.) i vnější (akcelerace procesu 

globalizace, vznik nových forem soutěže i spolupráce mezi organizacemi, zákazníci 

disponující vyšší mírou kontroly a vlivu na podniky a instituce apod.) úrovni 

organizačního života. 
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Oba požadavky, tj. aplikace nového modelu leadershipu a změny v oblasti organizační kultury 

je potřebné naplňovat koordinovaně a propojeně. Naše výzkumné zkušenosti (Pavlica et al, 

2013) ukazují, že podstatné změny na úrovni organizační kultury předpokládají podstatné 

změny na úrovni (mentálního) modelu leadershipu používaného manažery. 

 

2. Vyvážený leadership a jeho přístup k rozvoji manažerů 

 

V průběhu posledních dvaceti až třiceti let bylo v oblasti leadershipu navrženo a částečně 

ověřeno několik zajímavých teorií a přístupů – např. teorie vzájemné směny mezi leaderem a 

pracovníkem, transformační leadership, leadership chápaný jako komplexní služba 

poskytovaná pracovníkům (Northouse, 2013). Nejpropracovanější a pravděpodobně doposud 

nejlépe prakticky ověřenou teorii však představuje koncepce vyváženého leadershipu 

(versatile leadership) vytvořená americkými autory R. E. Kaplanem a R. B. Kaiserem (Kaiser 

a Kaplan, 2005; Kaplan a Kaiser, 2006). Jak si ukážeme v dalším textu, koncepce vyváženého 

leadershipu nabízí model vedení založený na zásadních změnách v myšlení a chování 

manažerů a jako taková v současnosti nejlépe odpovídá požadavkům spojeným s digitalizací 

organizací. 

 

Teorie vyváženého leadershipu předpokládá, že manažer „přizpůsobuje styl, metody a 

postupy používané při vedení pracovníků různorodým, anebo měnícím se kontextuálním 

požadavkům“ (Kaiser a Overfield, 2010, s. 106). V konkrétní řídící praxi to znamená, že 

efektivní, tj. vyvážení manažeři musí být schopni uplatňovat tři základní principy (Pavlica et 

al, 2015): 

 

1) Vyvážení manažeři nepoužívají žádný postup v přehnané míře: Řada problémů 

spojených s řídící činností paradoxně souvisí se silnými stránkami přetaženými do 

neproduktivního extrému. Jinými slovy řečeno, také silná stránka manažera (např. 

kontrola a přehled nad oblastí, za níž odpovídá) se snadno může stát jeho slabinou, 

pokud ji používá příliš často a/nebo mnoho (nedostatek času na plnění jiných než 

kontrolních úkolů, demotivace pracovníků atd.). 

2) Vyvážení manažeři uplatňují protichůdné postupy ve vzájemné rovnováze: Pokud 

manažer nějakou dovednost či postup používá příliš často/mnoho (např. prosazuje 

svoje stanoviska a názory), obvykle tak činí na úkor uplatňování postupu 

protikladného, avšak v praxi rovněž potřebného (naslouchání pracovníkům). 

Leadership je proto nutné začít vnímat jako umění založené na dlouhodobě 

vyváženém uplatňování protikladných chování a přístupů. Koncepce vyváženého 

leadershipu pracuje s tzv. modelem vzájemných protikladů (viz obrázek 1), založeným 

na kombinaci dvou základních dimenzí: (1) rozdíl mezi managementem (dosahování 

výkonu prostřednictvím příkazů a kontroly) a leadershipem (inspirování lidí 

prostřednictvím vizí); (2) rozdíl mezi interpersonálními (jak manažer vede) a 

organizačními (co manažer dělá, jaké sféře úkolů se věnuje) aspekty leadershipu. 

Z modelu je patrné, že z interpersonálního hlediska musí efektivní manažer ve 

vzájemně vyvážené míře kombinovat postupy založené na direktivě a sebeprosazování 

(např. přímé usměrňování chování lidí, samostatné rozhodování, tlak na výkon) 

s přístupy založenými na podpoře a zplnomocňování pracovníků (např. poskytování 

autonomie, zapojování lidí do rozhodování, tolerance a schopnost pečovat a 

spokojenost podřízených). Z hlediska organizačního je potom potřebné, aby manažeři 

kombinovali ve vzájemně vyvážené míře aktivity související s exekucí a operativou 

(např. zajišťování plnění krátkodobých úkolů, udržování disciplíny, stability a řádu) 

s činnostmi zaměřenými na strategii (např. formulace vizí a směrů budoucího vývoje, 
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podpora kreativity a zavádění inovací). Vymezení oblasti interpersonálních a 

organizačních aspektů prostřednictvím výše uvedených dvojic protikladných chování 

plně odpovídá změnám, které digitalizace do organizací podle dosavadních poznatků 

přinese (pracovníci očekávající vyšší míru autonomie a možností zapojování do 

organizačního života, potřeba efektivně a pružně propojovat operativu se strategií 

apod., viz výše). 

 
Obrázek 1: Model protikladných přístupů 

 Management 

dosahování výkonu prostřednictvím 

příkazů a kontroly 

Leadership 

inspirování lidí prostřednictvím vizí 

Interpersonální 

„Jak“ 
Sebe-prosazující a direktivní styl    ↔    Zapojující a podporující styl 

Organizační 

„Co“ 
Krátkodobá exekuce a operativa    ↔     Dlouhodobá strategie 

Zdroj: Pavlica et al (2015, s. 19) 

3) Vyvážení manažeři správně vyhodnocují situaci a adekvátně na ní reagují: 

Schopnost používat protikladné postupy sama o sobě nestačí. Vedle ní musí být 

manažer schopen rozpoznat, za jakých okolností lze jednotlivé přístupy používat a 

v jakých situacích by uplatnění toho-kterého postupu bylo neefektivní a 

kontraproduktivní. 

 

Výchozím předpokladem rozvoje manažerů v souladu s koncepcí a modelem vyváženého 

leadershipu je sebepoznání. Jde o to, aby si manažer uvědomil, které postupy používá v příliš 

malé míře a které používá příliš mnoho/často. Za tímto účelem byla vyvinuta specifická 

diagnostická metoda nazvaná „Leadership Versatility Index®“ (Kaiser a Kaplan, 2007), 

s jejímž využitím máme pozitivní zkušenosti rovněž v českých organizacích (Pavlica et al, 

2011; Pavlica et al, 2013). Samotná filozofie úspěšného rozvoje manažerů je potom založená 

na kombinaci vnitřních a vnějších aspektů tohoto procesu. 

 

Vnější aspekty práce na rozvoji se týkají snah o přímou změnu chování manažerů. Jedná se, 

například, o rozvoj schopnosti používat nedostatečně využívané přístupy a o „ubírání“ 

v oblasti příliš mnoho/často používaných postupů. Zatímco manažeři obvykle dobře chápou 

potřebu naučit se chovat novými či nedostatečně používanými způsoby, problémy mívají 

s přijetím myšlenky, že v nějaké oblasti by měli své aktivity, jejich četnost a intenzitu začít 

omezovat. Typickou reakcí bývá obrana „vždyť je to něco, co mi doposud funguje/fungovalo, 

co dobře umím“. 

 

Z uvedených důvodů je nutné kombinovat snahy o změnu chování manažerů s tzv. vnitřní 

prací čili se snahami o změnu jejich myšlení, o změnu „mentálního modelu“ leadershipu, 

kterým se v praxi řídí. Jedná se o náročný úkol založený na trpělivých diskusích a 

konzultacích s manažery. Je užitečné, pokud se v jeho rámci můžeme opírat o výsledky 

diagnostické metody Leadership Versatility Index®. Ty pomáhají manažerům uvědomovat si 

řadu důležitých skutečností – že ve svém chování vycházejí z nekompletního modelu 

leadershipu, že nedokážou odhadnout „jak mnoho je příliš mnoho“, že si idealizují určitý 

postup na úkor jeho protipólu, že neznají svoje silné stránky atd. 
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Závěr 

 

Teorie vyváženého leadershipu představuje nový, dynamický a komplexní přístup, který 

nabízí manažerům cestu, jak se úspěšně vyrovnávat s nároky spojenými s digitalizací 

společenských institucí a organizací. Tato koncepce byla úspěšně aplikována na vzorcích 

manažerů z různých organizací působících na českém trhu (Pavlica et al, 2011). V rámci 

těchto výzkumů jsme mimo jiné zjistili, že rozvoj manažerů v souladu s principy a zásadami 

vyváženého leadershipu pozitivně ovlivňuje nejen výkon, ale také kulturu celé organizace 

(Pavlica et al, 2015). 

 

Použité zdroje 

 

BENNETT, W. L. a SEGERBERG, A. (2013). The logic of connective action. Digital media 

and the personalization of contentious politics. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

BOHSALI, S. et al (2016). Preparing for the digital era. The state of digitalization in GCC 

businesses. Dostupné z: http://www.strategy and.pwc.com 

 

CASTELS, M. (2010). The rise of network society. Malden: Willey-Blackwell. 

 

HERMAN, M. et al (2016). Design principles for industrie 4.0 scenarios. 49th Hawaii 

International Conference on System Sciences, 3928–3937. 

 

KAISER, R.B. a KAPLAN, R.E. (2005). Overlooking overkill? Beyond the 1-to-5 rating 

scale. Human Resource Planning, 28(3), 7–11. 

 

KAISER, R.B. a KAPLAN, R.E. (2007). Leadership Versatility Index®. Facilitator´s guide. 

Greensboro: Kaplan DeVries Inc. 

 

KAISER, R.B. a OVERFIELD, D.V. (2010). Assessing flexible leadership as a mastery of 

opposites. Consulting Psychology Journal, 62(2), 105–118. 

 

KAPLAN, R.E. a KAISER, R.B. (2006). The versatile leader. Make the most of your 

strengths – without overdoing it. San Francisco: Pfeiffer. 

 

NORTHOUSE, P.G. (2013). Leadership. Theory and Practice. London: SAGE. 

 

PAVLICA, K. et al (2011). Versatile leadership, LVI and their application in Škoda Auto a.s. 

Chinese Business Review, 10(12), 1181–1190. 

 

PAVLICA et al (2013). Integrating management competencies development with an 

organizational culture formation. Organizacija, 46(5), 186–195. 

 

PAVLICA et al (2015). Vyvážený leadership. Dynamická rovnováha manažerských 

dovedností. Praha: Management Press. 

 

PwC (2017). Industry 4.0: Building the digital enterprise [online]. © 2017 PwC [cit. 2017-10-

15]. Dostupné z: www.pwc.com/industry40 

 


