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Lidé vychovávaní k nezávislosti a odměňovaní za ni dokáží spolupracovat
a docílit vzájemnosti. (Staré paradigma)
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Organizační struktury a systémy, které podněcují a odměňují nezávislost
a soupeření, vytvářejí kulturu nezávislosti. Zalévejte to, co chcete vidět
růst. Pokud chcete spolupráci, vzájemnost a tomu odpovídající chování,
učte lidi spolupráci o odměňujte ji. (Nové paradigma)

Obr. 12.2

P

k roli efektivního vedení lidí, jejíž funkcí je vytváĜení
souladu, je vČĜit, že osobní pĜíklad jednotlivce postaþuje k tomu, aby se
organizace udržela na cestČ zdravého rĤstu.
Druhou alternativou je vČĜit, že prĤbČžná komunikace peþlivČ a s rozmyslem vytvoĜené vize a strategie umožní organizaci dosáhnout jejích cílĤ. Struktury a systémy jsou z tohoto hlediska druhoĜadé.
TĜetí alternativou je 1) využít osobní morální a formální autoritu a vytvoĜit
systémy, které budou formalizovat nebo isntitucionalizovat vaši strategii a principy obsažené ve spoleþnČ sdílené vizi a hodnotách, 2) vytvoĜit v organizaci
strukturu cílĤ, které jsou v souladu s vaší spoleþnČ sdílenou vizí, hodnotami
a strategickými prioritami, a 3) vzít v úvahu pravidelnČ poskytovanou zpČtnou
vazbu, kterou vám pĜináší trh a organizace a jež vypovídá o tom, jak dalece
uspokojujete potĜeby a jakou hodnotu má vaše þinnost pro ty, kterým jsou její
výsledky urþeny (což je jeden ze systémĤ), a pĜizpĤsobit svoji þinnost a struktury tomu, co se prostĜednictvím této zpČtné vazby dovídáte. Když Ĝíkáte, že si
ceníte spolupráce, nesmíte odmČĖovat soupeĜení. Když prohlašujete, že si vážíte všech zainteresovaných stran, musíte o(d) všech pravidelnČ získávat informace a využívat je pro to, abyste opakovanČ uvádČli svou þinnost do souladu
s jejich potĜebami. Musíte zalévat to, co chcete vidČt rĤst.
Jsme-li pĜíkladem života a vedení založeného na principech, vytváĜíme
a inspirujeme dĤvČru. Hledání cesty vede ke spoleþné vizi a Ĝádu, aniž bychom
je požadovali. Na Ĝadu pĜichází další nutný krok – musíme docílit, aby se hodnoty a strategie konzistentnČ realizovaly, aniž bychom se pĜitom spoléhali na
formálního lídra, na jeho úsilí docílit, aby všichni dČlali to, co je zapotĜebí.
ěešením je dosažení souladu – vytvoĜení a používání systémĤ a struktur, které
RVNÍ ALTERNATIVOU
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posilují klíþové hodnoty a nejvýznamnČjší priority organizace (jejichž výbČr se
uskuteþnil v rámci hledání cesty).
Zamyslete se, jaké struktury, systémy a procesy ve vaší organizaci existují
a jak fungují. UmožĖují lidem realizovat nejvýznamnČjší priority nebo jim
v tom brání? Jsou v souladu s hodnotami organizace? Úkolem lídrĤ je pĜekážky
odstraĖovat, ne je vytváĜet. Slaćování se neobejde bez pokory, bez dĤkladného
poznání sebe sama a mnoha systémĤ a struktury v organizaci, z nichž se bČhem
þasu staly „posvátné krávy“.

D ģVċRYHODNOST

ORGANIZACE

Jak jsem uvedl již dĜíve, organizace je druhým hlavním zdrojem dĤvČry. Když
dĤvČryhodní lidé pracují v organizaþních strukturách a systémech, které nejsou
v souladu s hodnotami, k nimž se organizace hlásí, tyto nedĤvČryhodné organizaþní systémy budou v každém okamžiku dominovat. Nebudete mít dĤvČru,
kterou potĜebujete. ZmČnit systémy a procesy, které jsou díky tradicím a oþekáváním vázaným na kulturu organizace hluboce zakoĜenČné, je mnohem obtížnČjší, než zmČnit chování jedince.
Výsledky průzkumu xQ ukazují, že v organizacích
nepanuje dostatečná důvěra. Pouze 48 procent
respondentů odpovědělo kladně na otázku,
zda jejich organizace jedná v souladu
s hodnotami, k nimž se hlásí.

TémČĜ všechny organizace zdĤrazĖují význam týmové práce a spolupráce,
ale jejich organizaþní systémy odmČĖují vnitroorganizaþní soupeĜení. ýasto
uvádím pĜíklad jedné spoleþnosti, pro kterou jsem kdysi pracoval. V této organizaci se o spolupráci nedalo vĤbec hovoĜit – panoval zde duch nulové spolupráce. Generální Ĝeditel nechápal, proþ jeho lidé nespolupracují. DČlal všechno
možné, aby situaci zmČnil – a výsledek byl stále stejný.
BČhem našeho rozhovoru jsem zavadil pohledem o závČs za jeho pracovním
stolem, který zĤstal náhodou nezatažený. Na zdi tam visel obraz koní pĜipravených k dostihu. Všichni konČ mČli místo hlav obliþeje manažerĤ. Na opaþné
stranČ obrazu byl umístČn leták, na nČmž zamilovaná dvojice kráþela po píseþné pláži na Bermudách.
PĜedstavte si ten nesoulad. „NedČlejte drahoty. Dejme se spoleþnČ do práce.
Spolupracujme. VydČláte si více. Budete mít lepší výsledky. Budete spokojenČjší. Práce vás bude víc tČšit.“ A pak se rozhrne opona... kdo vyhraje pobyt na
Bermudách?
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Zatímco jsem nevČĜícnČ hledČl na obraz, generální Ĝeditel se mČ už po nČkolikáté ptal: „Proþ nechtČjí spolupracovat?“
Systémy pĜeváží nad rétorikou – den za dnem, sedm dní v týdnu.
Jedním z nejvČtších poznatkĤ Edwardse Deminga bylo zjištČní, že více než
90 procent problémĤ v organizacích má systémovou povahu. Systémy a struktury, ne „mimoĜádné okolnosti“ nebo lidé, produkují problémy. SamozĜejmČ, že
lidé za vzniklou situaci nesou odpovČdnost, protože systémy vytváĜejí. Systémy a struktury jsou vČci. Jsou to programy. Nemohou si volit. Vedení je ale
záležitost lidí. Lidé navrhují systémy a organizace fungují v souladu s tím,
k þemu a jak byly tyto systémy vytvoĜeny.
PĜi vytváĜení organizaþních systémĤ se mnoho þestných a upĜímných lidí
ukazuje nekompetentními. A naopak, nČkteĜí kompetentní lidé nejsou þestní
a upĜímní. Má-li organizace být dĤvČryhodná, potĜebuje mít jak organizaþní
charakter, tak organizaþní kompetentnost. Jednoduše Ĝeþeno, soulad je institucionalizovaná dĤvČryhodnost. To znamená, že principy, od nichž se odvíjí hodnotový systém lidí (a které do nČj sami zaþlenili), jsou východiskem pĜi vytváĜení struktur, systémĤ a procesĤ v organizaci. I když se zmČní prostĜedí, situace
na trhu a lidé, principy zĤstávají beze zmČny. DobĜe to vyjadĜuje jazyk architektĤ – forma se Ĝídí funkcí. Jinak Ĝeþeno, struktury se Ĝídí smyslem, resp.
cílem. SladČní následuje po hledání cesty. Disciplína se projevuje jak na osobní, tak i na organizaþní úrovni. V kontextu organizace se místo o disciplínČ
hovoĜí o sladČní, protože vytváĜíte a slaćujete struktury, systémy, procesy
a kulturu organizace – tak, aby umožnily realizovat vizi.
Dejte si pozor na synergické rozhodování
a dobu realizace.

Pokud je hodnotový systém orientován na dlouhodobé i krátkodobé cíle,
informaþní systém by mČl být orientován stejnČ. Jestliže hodnotový systém
staví nejvýše spolupráci a synergii, systém kompenzací by mČl dČlat totéž. To
neznamená, že by si nikdo nemČl všímat úsilí a výkonu jedincĤ a odmČĖovat je.
Celková velikost prostĜedkĤ na kompenzace mĤže být stanovena v závislosti na
míĜe spolupráce a synergie, ale o tom, kolik kdo dostane, mĤže rozhodovat
individuální úsilí vynakládané v rámci komplementárního týmu. To umožní
utváĜet a pČstovat jak vzájemnost, tak i nezávislost.
Mnoho organizací upadá do pasti a odmČĖují pouze individuální úsilí na
úkor snahy o spolupráci. KromČ slovní podpory se spolupráce nijak neoceĖuje,
protože nemá skuteþný respekt a systém odmČĖování na ni nebere ohled. Protože každý sleduje vlastní agendy, lidem vyhovuje systém kompenzací, který
oceĖuje individuální úsilí. Pokud zajistit služby pro zákazníka na optimální
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úrovni vyžaduje týmovou práci, nedojde k ní a výsledkem je neúspČch na trhu.
Není pravda, že lidé nechtČjí spolupracovat. Problém spoþívá v tom, že systém
oceĖuje individuální úsilí nebo soupeĜení uvnitĜ organizace. Systémy jsou vždy
silnČjší než rétorika nebo dobré úmysly.

„N ECHTċL

JSTE , ABY VŠICHNI BYLI VÍTċZOVÉ ?“

Jednou jsem pĜednášel pro více než osm set posluchaþĤ na výroþní konferenci
jejich spoleþnosti. Pouze tĜicet z nich se doþkalo ocenČní – tĜicet z osmi set!
Když jsem to zjistil, zeptal jsem se prezidenta organizace: „NezamČstnal jste
všechny tyto lidi s cílem, aby z nich byli vítČzové?“
„Ano.“
„ZamČstnal jste nČkoho, kdo nezvládl svoje úkoly?“
„Ne.“
„Dnes veþer je tady sedm set sedmdesát tČch, kteĜí nevyhráli.“
„Nebyli lepší než ti, kteĜí zvítČzili.“
„Tedy prohráli.“
„Proþ?“
„Protože tak uvažujete. Výhra-prohra.“
„Co jiného bych mohl dČlat?“
„UdČlejte z nich vítČze – ze všech. Kde jste pĜišel na to, že musejí soupeĜit?
Nestaþí vám konkurence, které musíte þelit na trzích?“
„Takový je život.“
„Opravdu? Jaký máte vztah s vaší paní? Kdo vyhrává?“
„NČkdy ona, jindy já.“
„Je to pĜesnČ to, co chcete, aby si vaše dČti odnesly do života? To mi neĜíkejte.“
„Co jiného ale mĤžu dČlat?“
„Stanovte každému zamČstnanci a týmu, þeho musejí dosáhnout, aby mČli
nárok získat ocenČní. Pokud se jim to podaĜí, vyhráli.“
O rok pozdČji jsem byl pozván na jejich další výroþní konferenci. Mezitím
organizace vynaložila nezanedbatelné úsilí na hledání cesty a sladČní. Na konferenci se sešla víc než tisícovka lidí. Kolik myslíte, že se jich zaĜadilo mezi
vítČze? Osm set. Zbývající dvČ stovky se rozhodly, že k vítČzĤm patĜit nechtČjí.
Nikdo nikoho nesrovnával s dalšími lidmi. A jakých výsledkĤ tČchto osm set
lidí dosáhlo? Každý z nich vyprodukoval totéž, co pĜed rokem všech tĜicet vítČzĤ dohromady. Kultura organizace se naprosto zmČnila. Namísto pocitu nedostatkovosti nastoupilo myšlení typické pro mentalitu hojnosti. Osm set lidí bylo
pĜesnČ tam, kde jich pĜed rokem bylo všeho všudy tĜicet.
Proþ?
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Zkusme si odpovČdČt tím, že porovnáme tento pĜíklad a pĜíklad „výletu na
Bermudy“. Místo aby si každý zamČstnanec kladl hypotetickou otázku: „Kdo
z nás pojede na Bermudy“, Ĝíkali by si: „ChtČl bych, abys jel na Bermudy i se
ženou. Chci, abychom tam jeli všichni. Doufám, že se ti to povede a já ti k tomu
rád pomohu.“ PĜedstavte si, jak takové uvažování mĤže zásadnČ zmČnit organizaci „prolezlou“ vnitĜním soupeĜením.
V obou pĜípadech nebyli prezidenti spoleþností nedĤvČryhodní lidé. MČli
potĜebný charakter, vþetnČ mentality hojnosti. ChybČl jim ale zpĤsob myšlení
nebo schopnosti potĜebné k tomu, aby mohli vytvoĜit vhodný systém kompenzací sladČný s jejich pĜedstavami. NemČli adekvátní informaþní systém. Je to
totéž jako letČt letadlem, jemuž z mnoha desítek palubních pĜístrojĤ funguje
jenom jeden. Jinými slovy – katastrofa! Nový koncept ale dokázali adekvátnČ
uchopit. Jejich problémem nebyl charakter, ale kompetence. Nikdy si neosvojili potĜebné schopnosti a pohybovali se ve vyježdČných kolejích systému,
v jehož základu se nacházela mentalita nedostatkovosti, obojakost a respektování tradic. Dokud si neosvojili nové schopnosti, nic se nemohlo zmČnit.

S LADċNÍ

VYŽADUJE NEUTUCHAJÍCÍ POZORNOST

Slaćování je nikdy nekonþící proces. Vyžaduje neustálé, neutuchající úsilí
a pĜizpĤsobování, protože pĜíliš mnoho vČcí kolem nás se neustále mČní. Systémy, struktury a procesy musejí zĤstat flexibilní, aby se dokázaly pĜizpĤsobit
mČnícím se skuteþnostem. SouþasnČ ale musejí vycházet z nemČnných principĤ. Tato kombinace flexibilní nemČnnosti umožĖuje vytvoĜit organizaci, která
je jak stabilní, tak i aktivní.
Principy reprezentují hlubší zdroj, než jsou ostatní
zdroje. Tento hlubinný zdroj napájí všechny mělčí
zdroje a základní struktury posilování pravomocí,
kvality, schopnosti produkovat více s menšími zdroji,
udržitelnosti, schopnosti přizpůsobovat velikost a aktivity.

Jednou z možností, jak v organizaci posílit schopnost neustále uvádČt do
souladu jednotlivé organizaþní prvky, je se vší vážností se srovnávat s tČmi nejlepšími, kteĜí zajišĢují podobné funkce uvnitĜ vaší organizace, ve všech odvČtvích nebo profesích na celém svČtČ. To umožní neohlížet se do minulosti nebo
nedČlat závČry na základČ extrapolace dosavadních trendĤ v odvČtví nebo situace souþasných konkurentĤ, a získat povČdomí o tom, kdo a co reprezentuje nejlepší svČtovou úroveĖ. Snažte se pouþit u tČch organizací, které jsou povČstné
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svými výjimeþnými výkony a patĜí v souþasnosti k nejlepším – což samozĜejmČ
neznamená, že jsou bez chyby nebo že takové zĤstanou.
Pozorování, zdravý rozum a o solidní data opĜené výzkumy ukazují, že
úspČšné organizace nejsou výtvorem osamocených jednotlivcĤ nebo individuálních schopností formálních lídrĤ. ÚspČšné organizace jsou produktem jejich
vlastních vlastností. Nejsou závislé na osobnostech a jejich výjimeþných vlastnostech. Jsou závislé na systémech a kultuĜe. (Problematikou kultury se budu
podrobnČji zabývat v kapitole vČnované posilování pravomocí.)
PĜíkladem spoleþnosti, v níž mnoho divizí úspČšnČ pĜešlo z industriálního
vČku do vČku znalostí, je General Electric. Primárním zámČrem dlouholetého
generálního Ĝeditele Jacka Welche a manažera pro výuku managementu, kterým byl Dr. Noel Tichy, bylo docílit, aby se rozvoj vedení lidí stal nedílnou souþástí „genetické výbavy“ spoleþnosti a pĜípravy lídrĤ:
Jack Welch mČl za to (a byl v tom ve své dobČ ve svČtČ podnikání pomČrnČ
osamocen), že vedení není þistČ záležitostí generálního Ĝeditele, který ho uplatĖuje v týmu svých lidí, ale musí se institucionalizovat v celé spoleþnosti. Globalizující se ekonomika vede k tomu, že svČt podnikání, pro který byla po dlouhou
dobu charakteristická stabilita, autokracie a striktnČ vymezené procesy, se bude
muset více otevĜít zmČnám, což bude vyžadovat bystré, pohotové, adaptabilní
lídry na všech úrovních firemní hierarchie. A to se neobejde bez vytváĜení kapacit pro výuku lidí – nejenom toho, jak zmČny Ĝídit, ale také jak je vytváĜet.2

I NSTITUCIONALIZOVANÁ

MORÁLNÍ AUTORITA

Na principech založené a sladČné organizace a instituce mají institucionalizovanou morální autoritu. Institucionalizovaná morální autorita pĜedstavuje potenciál
instituce trvale vytváĜet kvalitní vztahy naplnČné dĤvČrou s rĤznými zainteresovanými subjekty a nepĜetržitČ se soustĜedit na výkonnost, rychlost, flexibilitu
a schopnost snadno se uplatnit na trhu. NČkteĜí jedinci ji mohou þas od þasu
promrhat, ale instituce se s tím (i s nimi) dokáže vyrovnat a jít dál.
PĜíkladem institucionalizované morální autority jsou státy s ústavami (psanými nebo nepsanými), které díky kultuĜe nepodléhají zmČnám. Jednotliví lídĜi
nemusejí vždy jednat v souladu s ústavou, ale tyto zemČ dokáží využít pĜednosti svých lídrĤ a díky þinnosti ostatních vládních institucí uþinit jejich nedostatky irelevantními. Jinak je tomu v pĜípadČ diktatur nebo slabých, novČ vzniklých
demokracií, stále ještČ plných nezdravé závislosti a pĜežívající kulturou podmínČné korupce.
Diktátorští, zkorumpovaní, svým egem vedení lídĜi mohou bezpochyby
napáchat mnoho škod i tam, kde existuje institucionalizovaná morální autorita.
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Organizace nebo instituce se ale obvykle rychle otĜepou a dají se dohromady.
Moc má systémovou povahu a není proto ve svém základu v rukách zvolených
pĜedstavitelĤ nebo jmenovaných byrokratĤ. Systém je silnČjší než nedostatky
tČch, kteĜí se podílejí na jeho fungování. Jak s oblibou tvrdí ve spoleþnosti Marriott Corporation – „Pes je zakopán v detailech, ale úspČch spoþívá v systému“.
Nedávno jsem mČl možnost hovoĜit s J. W. „Billem“ Marriottem, pĜedsedou
a generálním Ĝeditelem spoleþnosti Marriott International, nejvČtšího svČtového
hotelového operátora. Bill, a pĜed ním jeho otec, stáli u zrodu jedné z nejlépe
fungujících organizací na svČtČ, þásteþnČ i díky tomu, že vytvoĜili komunikaþní
systém, který využívá génia jejich lidí.
„V prĤbČhu let jsem poznal, že ze všeho nejdĤležitČjší je naslouchat lidem,“
Ĝekl mi bČhem našeho rozhovoru. „Zjistil jsem, že pokud nejvyšší manažeĜi
dokáží kolem sebe semknout své lidi, naslouchají jim a zajímají se o jejich
myšlenky, jsem schopen se na základČ diskusí s nimi mnohem lépe rozhodovat.“
ěekl mi, že si to uvČdomil již v raném vČku, když mČl možnost se setkat
s jedním z nejvČtších lídrĤ, jímž nebyl nikdo jiný než prezident Dwight David
Eisenhower.
„Dokonþil jsem studium na univerzitČ, mČl za sebou šest mČsícĤ v námoĜnictvu a pĜijel domĤ na Vánoce. „Na naši farmu zavítal ministr zemČdČlství
Ezra Taft Benson a generál Eisenhower. Eisenhower byl prezidentem – a já
podporuþíkem námoĜnictva.“
„Venku vládla opravdová zima, ale mĤj otec se Eisenhowera pĜesto zeptal,
zda si chce jít zastĜílet nebo radČji zĤstane v teple na farmČ.“
„Eisenhower se ke mČ otoþil a zeptal se, co si o tom myslím.“
I po mnoha letech se zdálo, že vše, co mi Ĝíká, v nČm stále vyvolává silné
dojmy.
„ěekl jsem si, že pĜesnČ to urþitČ udČlal, když jednal s de Gaullem,
Churchillem, Marshallem, Rooseveltem, Stalinem, Montgomerym, Bradleyem
a Pattonem – zeptal se jich, co si o vČci myslí oni.“
„OdpovČdČl jsem mu proto: ,Pane prezidente, je pĜíliš zima, zĤstaĖte
u krbu.‘“
„Bylo to nČco, co mČ ovlivnilo na zbytek života,“ pokraþoval. „Pamatuji si,
jak jsem si pozdČji slíbil, že tuto otázku budu používat, pokud se mi podaĜí proniknout do svČta byznysu. Budu ji používat, protože mi umožní získat užiteþné
informace.“
Bill Marriott proto vytvoĜil takovou strukturu svého hotelového ĜetČzce,
jakou vytvoĜil. VytvoĜil firemní kulturu, která stimuluje komunikaci seshora
dolĤ a opaþnČ. Ví, že prostá otázka: „Co si myslíte?“ mĤže z lidí, považovaných za „manuální“ pracovníky, udČlat „znalostní“ pracovníky – þistČ tím, že
jim budete naslouchat a budete respektovat jejich zkušenosti a moudrost.
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Své poznání shrnul slovy: „MĤj syn John pracoval v New Yorku v divizi,
kterou jsme tam koupili. Když se byl podívat v kuchyni, zastavil se u jednoho
zamČstnance a Ĝekl: „NahoĜe máme tenhle problém – co si myslíte, že bychom
mČli udČlat?“
„Když mu odpovídal, v oþích zamČstnance se zaleskly slzy. „Pracuji zde
dvacet let a za tu dobu se mČ ještČ nikdo nezeptal na mĤj názor na jedinou vČc,“
Ĝekl.

S YSTÉMY

ZPċTNÉ VAZBY – NÁSTROJ
VYTVÁěENÍ SOULADU

TĜi z rolí efektivního vedení a nástroje jejich realizace spojuje jedna základní
otázka: Na þem nejvíc záleží? Jednou z tČchto tĜí rolí je vytváĜení souladu.
SmČĜujeme k cíli? Nescházíme z cesty? Realizujeme to, na þem nejvíc záleží?
Pravdou je, že všichni se po vČtšinu þasu nacházíme nČkde mimo vytyþenou
cestu – každý jedinec, rodina, organizace nebo mezinárodní let smČĜující do
ěíma. Pokud si to uvČdomíme, uþinili jsme dĤležitý krok k nápravČ. Mnoha
lidem ale tento pocit bere odhodlání a naplĖuje je zoufalstvím a beznadČjí. Tak
by tomu nemČlo být. Poznání, že jsme sešli z cesty, nám umožĖuje obrátit se
správným smČrem a vydat se s novým odhodláním „na sever“ (k principĤm).
Naše cesta, aĢ už jako jedincĤ, týmĤ nebo organizací, je jako let letadla.
PĜed startem mají piloti trasu a plán letu. PĜesnČ vČdí, kam smČĜují. BČhem letu
ale vítr, déšĢ, turbulence, vzdušná doprava, lidské chyby a další faktory ovlivĖují prĤbČh letu. Letadlo se díky jejich pĤsobení pohybuje po vČtšinu letové
doby mimo pĜedpokládanou trasu. Pokud se ale nestane nČco mimoĜádného,
doletí do cíle.
Jak je to možné? Piloti bČhem letu získávají bez pĜestávky zpČtnou vazbu.
Získávají informace od pĜístrojĤ sledujících okolí letadla, od lidí na kontrolní
vČži, od jiných letadel – a nČkdy dokonce i z hvČzd. Tato zpČtná vazba jim
umožĖuje znovu a znovu korigovat dráhu letu a pokaždé, když se odchýlí od
plánované trasy, se na ni opČt vrátit.
Let letadla je ideální metaforou þtyĜ rolí efektivního vedení lidí. Být pĜíkladem, hledání cesty a posilování pravomocí nám umožĖuje urþit, co je pro naše
rodiny, organizace, práci a nás samé nejdĤležitČjší, na þem nám nejvíc záleží.
To je náš letový plán. ZpČtná vazba, kterou neustále získáváme, nám dává možnost kontrolovat, jak postupujeme, a znovu uvést své jednání do souladu
s pĤvodními kritérii. Tyto role a nástroje nám umožĖují dostat se tam, kam se
chceme dostat.

