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Manažerská hruď
Co myslíme hrudí?
Podle starověkého názoru má člověk tři důležité články:
hlavu, hruď a břicho. Hlava je sídlem rozumu, břicho je
sídlem chutí, apetitu. Hlava má být schopna břicho
ovládat, a to pomocí hrudi (jakési manažerské vrstvy
uvnitř člověka). Ovšem zvládne to jenom když je hruď
dobře vyvinuta, to znamená je sídlem vytrénovaných
emocí zorganizovaných do podoby odvahy, velkodušnosti,
atd.
Kdo propaguje stvůry bez hrudi?
Představu lidské stvůry, která má jen hlavu a břicho,
popsal v r. 1943 profesor univerzity v Cambridge, Clive
Staple Lewis (možná znáte film o něm), který úvodní
kapitolu jedné své studie nazval “Člověk bez hrudi”. S
velkou jasnozřivostí tehdy ukazoval nebezpečí, že se
vzdělání vzdálí svému původnímu cíli a začne produkovat
takové neúplné jedince.
Toho, kdo si tehdy myslel, že C. S. Lewis slyší trávu růst,
následující desetiletí vyvedla z omylu.

emoce, nejen informace - to je chvíle, kdy se láme
chleba. Zkušenost ukazuje, jak se v tomhle všichni
potřebujeme zlepšovat. Lidem bez ”hrudi” takové
situace zjevně působí téměř fyzickou bolest.
Ten, kdo nemá hruď, také nějaké emoce přenáší (i když
třeba tvrdí opak), jenomže ne emoce ”trénované a
zorganizované” - místo odvahy přenáší ustrašenost,
místo velkodušnosti vypočítavost.
Krása a bída manažerského povolání
Kdy je zaměstnanec v práci spokojen, kdy je motivován,
podává nadprůměrný výkon? V nejrůznějších studiích se
jako jeden z rozhodujících motivačních faktorů objevuje
osoba bezprostředního nadřízeného.
Manažer tedy může způsobit, že se několik lidí nebo
dokonce desítek lidí se bude osm hodin denně cítit
dobře. To je krása. Bída je, když se kvůli němu cítí lidé
špatně.
Pro jakého manažera podle Vás lidé rádi pracují? Rychle
si odsouhlasíme několik bodů: Rozumí své práci. Má ve
firmě vliv - dovede pro svůj útvar a své lidi zajistit místo
na slunci, zastat se jich, když je zapotřebí. Chová se
slušně.

Setkali jste se už s manažery, kteří tvory ”bez hrudi”
připomínají? Znalci se domnívají, že to není náhodou.
Například programy mnoha business škol jsou poplatné
článku M. Jensena a W. Mecklinga “The
Jako by všichni ztichli a Zdá se mi, že to úplně nejdůležitější
nature of man” z r. 1994, podle kterého
čekali, co manažer udělá: souvisí s podobnými okamžiky, jako jsou
je každý člověk v podstatě
ty, při kterých lidé v kině přestávají
“vyhodnocovač” a “maximizátor”. V
”Teď uvidíme, co jsi zač”. dýchat. Chvíle, kdy následující vteřina
jejich modelu (s proslulou zkratkou
odhalí, co je člověk zač. Přestává být
REMM - Recourceful, Evaluative, Maximizing Model) těžko
důležité, co celou dobu říkal, jak vypadal, z jakého
najít něco, co by odpovídalo ”hrudi” člověka.
prostředí pocházel - co teď udělá, ukáže, co je zač.
Proč mají mít manažeři pořádnou hruď
Sám si pamatuji a asi si budu dlouho pamatovat několik
Žádná firma nemůže fungovat jen na základě
takových okamžiků. Jako by všichni ztichli a čekali, co
rozumových úvah - člověka k činům rozhoupají emoce,
manažer udělá: ”Teď uvidíme, co jsi zač.” A ty případy,
ne logika. Manažeři při tom hrají hlavní roli. Musí být
kdy by se lidé pro šéfa rozkrájeli, se odvíjely právě od
schopni si stoupnout před deset podřízených a předat jim takových okamžiků.
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Manažer jako krotitel
Když spisovatelka Amy Sutherlandová připravovala novou
knihu, potřebovala velmi pečlivě prostudovat metody
trenérů zvířat. Zaujalo ji, že vycházejí ze stejných
principů, ať už učí delfíny proskakovat obručí nebo slony
malovat.
Napadlo ji: když stejné metody platí na delfína
skákavého, plameňáka růžového, paviána pláštíkového i
slona indického, proč by nemohly zabrat i na manžela
amerického? Zkusila je doma a ony zabraly!
Odměnit nebo ignorovat

Aplikace tohoto postupu prý dokáže odstranit i letité
zlozvyky, jako je ranní vzteklé nadávání při hledání
zašantročených klíčů. (Teď už samozřejmě nemluvíme o
delfínech.)
Aproximovat
I k odměňování chování, které si přejeme, je vhodné
přistupovat chytře. Je třeba mít představu, jak má
kýžené chování vypadat a odměňovat každé zlepšení,
každý krok k němu. U zvířat si asi nic jiného nedovedeme
představit, u lidí nám obvykle chybí trpělivost.

Základní princip, ve kterém se shodovali trenéři zvířat,
Neslučitelné chování
říká, že chování, které se nám líbí, je
Zakazovat nebo trestat nevhodné
třeba odměnit a chování, které se nám
Nikdo nenaučí medvěda chování, nebývá nejlepší nápad. Účinnější
nelíbí, je lépe ignorovat.
jezdit na kole tím, že ho je upevňovat chování, které je
zahrne výčitkami, když mu neslučitelné s tím, které si nepřejeme.
U zvířat je to asi nezbytné - nikdo
nenaučí medvěda jezdit na kole tím, že
Rodiče například vědí, že ”děti, které si
to nejde.
ho zahrne výčitkami, když mu to nejde.
hrají, nezlobí”, cvičitelé zvířat musí být
Dá se ten princip aplikovat i na lidi?
ještě o něco cílevědomější a trpělivější. Když cvičitel
nechce, aby mu afričtí jeřábi přistávali na hlavě a na
Pod část pravidla mluvící o odměňování se bez váhání
ramenou, učí je místo toho, aby přistávali na rohožích
podepíšeme.
položených na zemi.
Druhá polovina toho pravidla už není tak jasná.
To zvíře za to nemůže
Ignorovat nekvalitní práci nebo flákání, je to poslední, co
by člověk měl dělat.
Jestliže zvíře nepředvede kousek, který cvičitel zamýšlel,
platí axiom ”chyba není na straně zvířete”. Možná o něm
Napadá Vás, u jakého typu nežádoucího chování to dává
cvičitel pořád ještě málo ví - o jeho anatomii, sociální
smysl? Určitým vodítkem Vám může být i další pravidlo struktuře, o tom co má a nemá rádo. Možná se je snažil
pozorně si v následujícím odstavci přečtete, co přesně
naučit něco, co to konkrétní zvíře nedokáže - slona
cvičitel delfína dělá.
skákat do výšky nebo jezevce odnaučit hrabat.
Syndrom nejmenšího zesílení
Nebo zvíře sice zná dostatečně dobře, ale měl by
Když delfín udělá něco špatně, cvičitel na to vůbec
aproximovat po menších krocích, vymyslet nové druhy
nereaguje. Několik okamžiků stojí nehnutě, dává si dobrý neslučitelného chování a dát si větší pozor na vlastní
pozor, aby se na delfína nepodíval a pak se vrátí k práci. reakce, které mohou vyživovat nevhodné chování.
Základní myšlenka je, že jakákoli odpověď, pozitivní
nebo negativní, posiluje dané chování. Jestliže chování
nevyvolá žádnou odpověď, zpravidla vymizí.
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Manažeři a spěch, sedláci a hnůj
David Ogilvy, zakladatel známé reklamní agentury dokázal psát
geniální slogany, nadpisy a úvodní věty k reklamám. Ale pozor!
Například větu, která uváděla úspěšnou reklamu na nový typ
Rolls Royce, prý přepisoval 104 krát.
O tom si většina manažerů může nechat jen zdát.

Manažer a nedostatek času
Činnost manažerů je z velké části (zpravidla se uvádí
kolem 90%) tvořena krátkými, několikaminutovými nebo
jen několikavteřinovými interakcemi a rozhodnutími.
Vědec může trpělivě bádat a opakovat experimenty,
houslový virtuóz hodiny cvičit jednu pasáž, ale manažer
musí většinu svých rozhovorů, pokynů a rozhodnutí
stříhat jak Baťa cvičky.

”prolomit další dimenze”. U sedláků to nastávalo, když se
ve svátek ráno oblékli do
svátečních šatů (nebo dokonce do kroje) a vyrazili z
domu.
U manažerů je to podobné. Někteří se do povrchnosti
propadají a dovolují, aby jim postupně zaplavila celý
život. Jiní dokáží občas postupovat i proti proudu. Znám
generální ředitelku jedné firmy, které nic na světě
nemůže zabránit, aby se každý den půl hodiny věnovala
četbě pořádné knížky.
Téma prolamující dimenze je důležité i pro strategické
řízení firmy, jak ukazují naše zkušenosti s nástrojem
zvaným BSC.

Manažer bývá silně tlačen k povrchnosti a musí se naučit
počínat si ve své povrchnosti efektivně.
Někteří se do povrchnosti
Zároveň by se s ní neměl úplně smířit a
propadají
a dovolují, aby
neměl by zapomenout, jak nebezpečná
jim postupně zaplavila celý
může být.
Během jedné z ANIMA Instruktáží se
vynořilo zajímavé srovnání manažerů se sedláky.

Během let se změnil náš pohled na to, co
je největším přínosem Balanced Scorecard
(BSC).

Zprvu jsme se drželi obvyklého
”controlingového” pohledu a dívali se na
BSC jako na jakousi palubní desku, pomáhající rychle a
přehledně řídit firmu a uskutečňovat strategii vytvořenou
měsíce nebo dokonce léta předtím.

život.

Každý sedlák za rok spořádá fůru hnoje
Toto rčení ve svém dětství slýchali ještě dnešní
osmdesátníci. Vlastně jenom konstatovalo, že sedláci na
poli jedli nemytýma rukama. Hodně nemytýma rukama.
Teoreticky si s sebou mohli na pole vozit vodu na umytí,
ale to bylo tak hrozně nepraktické, že to nikdo nedělal.
Na poli si v tomto smyslu byli všichni rovni. Pořádné lidi
od čuňat odlišovalo až to, jestli si ruce myli doma před
večeří a hlavně, jak se chovali ve svátek.
Prolamující se dimenze

Palubní deska nebo rozhledna?

Postupně jsme se dopracovali k pochopení, že cena BSC
je hlavně v něčem jiném. Pomáhá manažerům vytvářet
například jednou za měsíc ”sváteční” 2-3 hodiny, kdy se
do operativního myšlení ”prolamuje” strategický pohled
na firmu nebo útvar, který vedou.
Kdo zkusil vyhradit pro management dobu na strategické
myšlení, ví jak je to obtížné a většinou krátkodeché - už
zhruba čtvrtá taková schůzka se začíná jevit jako ztráta
času ve srovnání s naléhavými úkoly.

Svátek normálně chápeme jako příležitost utéct od práce,
BSC nabízí něco mimořádného. Může se pro Vás stát
odpočinout si od ní, věnovat se zábavě, vyčistit si hlavu.
jakousi rozhlednou, na niž můžete rychle vystoupat a
V jednom z ANIMA E-kurzů zahlédnete jiný pohled na
zahlédnout všechno, co pro úspěch firmy nebo útvaru
svátek - jako na chvíli, kdy se do všedního života může
považujete za důležité.
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Vyžaduje Váš zaměstnanec mimořádnou chválu?
D. Ronald Daniel, který 12 let řídil známou konzultační firmu McKinsey
& Company, v jednom rozhovoru uvedl, že McKinsey se snaží získat
konzultanty, kteří mají současně tři vlastnosti: jsou mimořádně chytří,
trpí velkou vnitřní nejistotou a jsou hodně soutěživí.
Z takových lidí dokáží vyždímat obrovský výkon.
Takoví lidé ovšem také velmi často vyžadují nadprůměrnou chválu.
Pokud jim chválu odepřete, je velké nebezpečí, že je ztratíte. Přitom
pochválit je tím správným způsobem pro Vás může být hodně těžké.

Pochval mě, nebo tu končím
Lidé, o kterých mluvíme, bývají na pracovištích
nespornými ”jedničkami”. Mívají to nejlepší vzdělání,
dosahují skvělých výsledků a uložené úkoly zpravidla plní
rychleji a v kvalitě a rozsahu, které překračují běžná
očekávání. Ztratit je, může být pro manažery rána, ze
které se budou obtížně zotavovat.
Jak je udržet? Ani finanční ohodnocení, postup ve firemní
hierarchii a zajímavé úkoly a příležitosti nestačí. Oni
vedle takové implicitní pochvaly potřebují i chválu
explicitní. Neuspokojíte je obecnými pochvalnými řečmi.
Potřebují chválu, která je konkrétní, přesná, nestane se
inflační chválou.

jako ”výborné”, zatímco oni by očekávali přívlastek
”jedinečné”.
Cítíte, že pochválit je tím jejich ”správným způsobem”
pro Vás může být hodně těžké. Možná byste to uměli, ale
cítíte nechuť.
Povinnost chválit?
Chválu jsme náchylní vnímat jako milodar z naší strany,
něco co dát mohu, ale nemusím. A narazíme-li na
člověka, který se chvály dožaduje, vyvolává to v nás
podrážděnost.
Proto lidé, o nichž mluvíme, místo očekávané chvály od
nás uslyší zavrčení: ”V pořádku.” Anebo, když odvedou
mnohem víc, než bylo zadáno: ”To po Vás ale nikdo
nechtěl.”
Takovýto postoj je svým způsobem přirozený a impuls
zareagovat s despektem je hodně silný. Je třeba si ho
uvědomit a kontrolovat ho. Zvláště když mezi Čechy je
mnohonásobně silnější než jinde.
Bývali Čechové statní jonáci

Umět chválit

Kdysi se pro příslušníky českého národa používal výraz
Mnoho manažerů abecedu chvály neovládá. A nemyslí si, ”Čechové”, jak se zachoval ve vlasteneckých písních.
že tím své podřízené o něco důležitého připravují. Je taky Vedle něho existovalo i poněkud pejorativní označení
”Češi”. A pak národ přestal prvního slova používat, až se
nikdo nepochválil a přitom podávali dobrý výkon. Nevidí
stalo archaismem a sám pro sebe používal čím dál častěji
důvod, proč by to měli dělat se svými podřízenými.
toho druhého, trochu hanlivého výrazu.
Netuší, jaký potenciál nevyužívají.
Nevyužívají potenciál? No tak holt nevyužívají. Jenomže v Jestliže tak celý národ shazuje sám sebe, jak se asi
případě, že mezi svými podřízenými mají brilantního, ale budou lidé chovat k sobě navzájem?
vnitřně nejistého pracovníka, je to
Vezměte si jako příklad jedno ”počeštění”
Náš kundík, náš pán? německého slova. V některých českých
mnohem dramatičtější. Pak nedostatek
chvály (nebo nekvalitní chvála) vyžene
pobočkách zahraničních firem říkají
dotyčného pracovníka někam, kde očekává (často
zákazníkům ”kundíci”.
mylně), že se chvály dočká. Jsou zaznamenány příklady
na první pohled až neuvěřitelných jemností, které takové Do slov ”unsere Kunden” je možné vložit vážnost a úctu
lidi dovedou dopálit a demotivovat: ohodnocení A+ tam, k zákazníkům, kterou do slov ”naši kundíci” nevpravíte, i
kdybyste se na hlavu stavěli. Náš kundík, náš pán? To
kdy by očekávali A++, nebo řešení úkolu bylo označeno
sotva.
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Staré pověsti manažerské
Úspěšné firmy i jednotlivé útvary mívají svou mytologii.
Vypráví o vzniku firmy nebo útvaru, obsahuje hrdinské
eposy ukazující, v čem je firma silná, na čem jí záleží.
Dokud nemá své vlastní pověsti, bere někdy firma
zavděk mytologií firem, kterým se chce podobat. Moudrý
manažer firemní mytologii využívá a rozvíjí.
Vysoko nad mytologií jednotlivých firem se vznáší cosi,
co bývá někdy nazýváno velkými manažerskými mýty.
Jsou dva:
Mýtus č. 1: Management ví, kde se firma nachází.
Mýtus č. 2: Management ví, kam firma kráčí a jak se tam
dostane.
Jen šílení manažeři budou kterékoli z obou uvedených
tvrzení před zaměstnanci nebo vlastníky zpochybňovat.
Jakmile jim ovšem sami začnou věřit, nastupují cestu do
pekel.
Nevyvracet
Vyvracet jakoukoli pověst nebo mýtus je celkem
nevděčná práce. Představte si, že někdo rozvrtá a
rozstřílí Blaník, aby vyvrátil pověst o blanických rytířích.
Žádného zvláštního uznání se nedočká.

současné situace a budoucnosti firmy nese na svých
ramenou management, protože to jaksi patří k popisu
jeho práce.
Mýty mívají rozmazané kontury. Zaměstnanci například
nelpí doslovně na tom, co říkají oba uvedené mýty.
Dovedou si představit, že jejich manažeři na chvíli
zabloudí. Očekávají ovšem, že včas najdou správnou
cestu.
Žádný manažer samozřejmě neprojeví svou nejistotu tak
hloupým způsobem, jak jsme popsali výše. Jenomže lidé
vnímají nejistotu, i když se projevuje subtilnějším
způsobem. Například, začne-li management vkládat
přehnanou důvěru do módních metodologií.
Zaměstnancům tím sdělují - sice nevíme, kam jít, ale tato
nová převratná metodologie nás tam dovede.
V obdobích, kdy manažeři musí čelit hodně
nepřehledným situacím, mívají silné nutkání shodit ze
sebe těžké břemeno a podělit se o svou nejistotu s
ostatními. Jestliže se naopak firmě delší dobu daří,
narůstá pokušení v obráceném směru - manažeři jsou
náchylní oběma mýtům uvěřit.
Cesta do pekel

Manažer, který vyvrací oba uvedené mýty, si navíc pod
Jak se pozná, když manažeři začnou oběma mýtům
sebou řeže větev. Kdyby před
věřit? Symptomy obvykle vidí kdekdo v
Mýtus č. 1: Management okolí, jenom dotyčný manažer ne. Začne
zaměstnanci nebo vlastníky upřímně
ví, kde se firma nachází. být přesvědčen, že všemu rozumí, všechno
prohlásil ”úplně nerozumím současné
situaci firmy a mám velmi nejasnou
pod kontrolou, o spolupracovnících
Mýtus č. 2: Management má
představu, kam kráčí”, nevyslouží si
začne mluvit s despektem. Bývá velmi
ví, kam firma kráčí a jak těžké, aby se z toho probral.
pověst nepostradatelného zcela
se tam dostane.
otevřeného chlapíka, ale v rekordně
Jestliže uvedeným mýtům neuvěří jen
krátké době skončí.
jednotlivý manažer, ale širší okruh managementu, je
Zaměstnancům a často i vlastníkům se totiž v tom, co
možné příznaky pozorovat i na fungování celé firmy:
jsme nazvali velkými manažerskými mýty, žije dobře a
snaží se kontrolovat příliš mnoho, začínají plánovat
zpravidla moc nestojí o to, aby je z nich někdo vyváděl.
způsobem, který je málo flexibilní a nepočítá s adaptací
Jsou rádi, když tu ohromnou míru nejistoty ohledně
na nečekané změny.

Červen 2008
Po Út

St Čt Pá So Ne
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Kdy se mozek chová jako blbec?
”Ještě máš odvézt ty staré pneumatiky, co máš ve sklepě.”

”Říkal jste, že novou organizační strukturu ohlásíte do konce týdne.”

Připomenutí. Možná Vám udělají radost. Ale spíš je
pocítíte jako bodnutí. Speciálně když Vám je někdo řekne
ve chvíli, kdy nevíte, kam dřív skočit, a navíc v situaci,
kdy nemáte sebemenší možnost s tím, co Vám
připomínají, něco udělat.
Chovají se tak lidé kolem nás, horší je, že i náš mozek se
chová podobně. V půl třetí v noci se probudíte a mozek
Vám připomene, že je nejvyšší čas vyzvednout kameru z
opravy, ale když potom během dne kolem opravny
projíždíte, pan mozek se dívá jinam a nepřipomene nic.
Blbec.
Je to tak, lidský mozek sice dokáže úžasné věci, ale
zrovna v oboru připomínání moc dobrý není. Naštěstí se
to dá vyřešit ve velkém manažerském stylu.
Mozek jako připomínač

Máme tu tedy případ připomínače, který se na to příliš
nehodí. S tím by si dobrý manažer nebo manažerka měli
umět poradit.
Manažer jako pokrývač
Dobří manažeři bývají někdy přirovnáváni k pokrývačům.
V čem jsou si podobní? Pokrývač se nesnaží tašky
natahovat, rozšiřovat, prodlužovat. Klade je přes sebe.
Místo, kde jedna taška končí, je kryto jinou taškou.
Podobně se dobrý manažer nesnaží nutit své podřízené
do věcí, na které nemají. Svěří to jiným, kteří v tom dobří
jsou. Kde končí schopnosti jednoho, nastupují schopnosti
jiného. Manažer vykrývá to, co potřebuje zajistit, s
přihlédnutím k tomu, v čem je kdo dobrý.
Tento manažerský přístup je výhodné použít i vůči
vlastnímu mozku. Nejsi dobrý na připomínání? Nevadí,
svěříme to někomu, nebo něčemu jinému. Ty se budeš
věnovat tomu, v čem dobrý jsi.

Připomíná, když by
neměl, a nepřipomíná, když
by měl.

Pamatovat si desítky schůzek
domluvených měsíc dopředu je téměř
nemožné. Psát si je, není žádná ostuda.
Proto firmy dávají jako dárek diáře a nebojí se, že to
bude vypadat jako urážka.

Diář mozku odlehčí. Seznam úkolů také. I tak ale
významnou část svého úvazku mozek pořád věnuje
činnosti připomínače. A v tom není dobrý. Připomíná,
když by neměl, a nepřipomíná, když by měl.
Není spolehlivý. Co je snad ještě horší - připomínání váže
kapacitu mozku, podobně jako spotřebiče ve standby
režimu spotřebovávají energii. Nastává podobný efekt,
jako když se na počítači spustí příliš mnoho aplikací
současně. Jeho výkon klesá, viditelně se zpomaluje. To
platí i pro ty obdivuhodné lidi, kteří toho dokáži v hlavě
nosit nezvykle mnoho.

Dramatické zlepšení produktivity a snížení
stresu, k němuž často vede metoda
Davida Allena GTD (Getting Things Done)
je založeno právě na takovémto
manažerském přístupu:
1) zařídíte to tak, aby veškeré připomínání dostal na
starost vnější systém - ”správce záležitostí”. Musí převzít
pokud možno všechno připomínání a být naprosto
spolehlivý. Kdyby Váš mozek začal mít pocit, že správci
není možno úplně věřit, začal by do připomínání opět
fušovat.
2) Uvolněnou kapacitu pak může Váš mozek věnovat
činnostem, které i dosud do jisté míry dělal. Teď ho
povedete k tomu, aby je dělal s využitím uvolněné
kapacity a stále dokonaleji. Činnostem, ve kterých může
Váš mozek uplatnit svou chytrost.
A chytrý, to on je.
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Manažer, který je příliš živý. Jako Vy?
Profesor J. E. Eames, rektor Brakespearské koleje v
Cambridgi hlásal na univerzitě filosofii pesimismu. Jeho
názory by se daly shrnout větou ”Život nestojí za to,
abychom ho žili”. Jednoho dne byl tento důstojný a
všemi uznávaný muž ve vlastním domě přepaden šíleně
vypadajícím člověkem, podle všeho odhodlaným vraždit.
Neznámý vytáhl revolver. Ozvalo se cvaknutí kohoutku.
Zamířil. Profesor v hrůze začal žadonit o život. Během
krátké chvilky svým chováním úplně popřel, co léta
přednášel.

zrovna vikýřem, stačí přijít tak, jak přichází řadový
zaměstnanec, nebo jako zákazník, nebo jako obchodní
partner, nebo jako … . Od několika vynikajících manažerů
vím, že něco podobného praktikují.
Na ANIMA Klubu například kdysi jeden z členů vyprávěl,
jak místo obvyklé pravidelné kontroly požárních hydrantů
se rozhodli do firmy vstoupit a vidět ji očima hasičů, kteří
přijeli hasit požár. Zatímco obvyklá kontrola by skončila
obvyklým soupisem zjištěných závad, oni tehdy zjistili, že
by firma lehla popelem, kdyby začalo hořet.

Tato epizoda se mi vryla do paměti nejvíc z celé
Jiný manažer se podělil o zkušenost, jak týden jezdil do
Chestertonovy knihy ”Muž, který byl příliš živý”. Obsahuje
práce autobusem místo svým ředitelským autem.
něco, co s užitkem mohou využít všichni manažeři.
Vyvolalo to obrovské dohady. Také zjistil, že tím uvedl ve
Člověk, který profesora přepadl, byl jakýsi Innocent
zmatek lidi, kteří byli zvyklí se z okna podívat na dvůr,
Smith. Ve skutečnosti ho nechtěl zabít. Navštěvoval jeho jestli tam parkuje jeho auto a podle toho řídit svůj
přednášky a chtěl se jen přesvědčit, jak je má brát
program.
vážně.
Pohled, který tu propagujeme, asi
Innocent Smith byl i jindy ”příliš živý”.
Tam, kde ostatní přestávali zastával i Heinz Nixdorf, když kdysi
Například jednou ho svědkové viděli, jak vidět lidi a věci, protože je nechal postavit administrativní budovu u
v noci lezl po střechách a vikýřem vnikl
závodů v Paderbornu tak, že se do
měli před očima každý den, svých
do jakéhosi domu. Později se ukázalo, že
ní nedalo dostat jinak než přes výrobní
on nacházel způsoby, jak je haly. Úředníci si tak aspoň dvakrát denně
to byl jeho vlastní dům. Jindy po něm
spatřit jakoby poprvé.
vystartovala policie, protože dramatickým
připomněli, co je živí.
způsobem unesl jakousi ženu. Jak už asi
Pokročilejší aplikací téhož principu je metoda, kterou
tušíte, byla to jeho manželka. Byla poměrně otrávená,
praktikuje a doporučuje S. Sample. Když na poradě
když ji osvobodili, protože si to docela užívala.
vedení probírá aktuální záležitosti a přiděluje je svým
Tam, kde ostatní přestávali žít, Innocent Smith byl živý.
náměstkům podle oblastí jejich kompetencí, čas od času
Podle běžných měřítek až příliš živý. Tam, kde ostatní
udělá něco neobvyklého. U záležitosti, u které je všem
přestávali vidět lidi a věci, protože je měli před očima
jasné, kdo ji dostane na starost, řekne: ”O to se
každý den, on nacházel způsoby, jak je spatřit jakoby
postarám sám.”
poprvé. Když se v noci opatrně kradl chodbou a snažil se
Udělat něco takového amatérsky, bez řádné průpravy,
vidět vlastní dům očima zloděje, viděl i sám sebe v úplně
může skončit demotivací nebo dokonce rezignací
jiném světle.
příslušného náměstka. V rukou mistra je to ovšem
Každému manažerovi jenom prospěje, když do práce
úžasný prostředek.
občas přijde neobvyklým způsobem. Nemusí to být
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Nenechte se tolik taylorizovat. Nebo terorizovat?
Před sto lety se v amerických ocelárnách Betlehem Steel
podařilo počet pracovníků, kteří tam do pecí házeli
lopatami uhlí a rudu, snížit z 500 na 140. To znamená, že
produktivita práce chlapů u lopat se zvýšila skoro
trojnásobně. Přitom mzdy těch 140, kteří zůstali, vzrostly
jen o 50%. Na mzdách se tedy ušetřilo 58%.

O příklady nevhodného taylorizování není nouze. Diety,
které začnou plánovaným úbytkem váhy, ale člověk se po
nich dostane na vyšší váhu, než na které s dietou začal.
Nebo náročné systémy zkoušek, které mají žáky pohánět
k lepšímu vzdělání, ale končí tím, že žáci ztrácejí
soustředění a jejich vzdělávání skončí neúspěchem.

Byl to do očí bijící úspěch metod Fredericka Winslowa
Taylora a ovlivnil Váš život možná víc, než si připouštíte.
A nejen v dobrém.

Nebo … Asi Vás napadnou další podobné příklady.

Taylor tehdy pomocí postupů, které popsal ve své knize
Principles of Scientific Management, podrobně
prostudoval práci s lopatou - jednotlivé pohyby dělníků,
hledal optimální tvar a velikost lopat pro různé druhy
materiálů, které se lopatami házely. Potom pro dělníky
zavedl optimalizovaný způsob práce.

Bývá to předem pečlivě naplánováno, opírá se to o
racionální zdůvodnění a vědecké poznatky, ale funguje to
podobně jako u bájného Sisyfa – po dlouhém úsilí
následuje prudký sešup.

V čem je problém? Je dobře, když dokážeme k úkolům
přistupovat s rozmyslem, dokážeme spočítat, jak dlouho
co může trvat, kolik kroků potřebujeme udělat, abychom
došli k cíli. Problém se objevuje v
Nad výsledkem si kapitalisté mnuli ruce - Nad výsledkem si kapitalisté okamžiku, kdy se to stává jediným
netušili, že je možné z dělníků vyždímat
mnuli ruce - netušili, že je přístupem, jediným nástrojem - tím
o tolik větší výkon. Není divu, že se stali
možné z dělníků vyždímat o Maslowovým kladivem.
nadšenými propagátory taylorizmu. Ale
Jaké jsou jiné nástroje?
tolik větší výkon.
nejen kapitalisté. Velkým obdivovatelem
Zvolme jednoduchý příklad. Začínáte se
F. W. Taylora se stal i milovník ždímání
učit cizí jazyk? Zkuste tuto úvahu: když se denně naučíte
všeho druhu, Vladimír Ilijič Lenin.
10 nových slov, za rok budete umět přes 3 500 slov, a to
Zvýšení produktivity je skvělá věc. To zjistí i spotřebitel,
už je velmi pěkná slovní zásoba.
když některé produkty koupí levněji. Kdyby se podařilo
Takhle nějak začíná plánování v duchu taylorizmu.
odhadnout, za jak velké zvýšení výkonu při různých
činnostech Taylorovým metodám vděčíme, bylo by to asi Někoho možná dovede k cíli, ale většinou selhává.
úctyhodné číslo.
Dovedete si představit, že byste se rozhodli učit se jazyk
tak, že se každý týden naučíte jedno nové slovo? To je
Taylorovy metody postupně začaly být považovány za
mnohem schůdnější. Jenomže rychlý výpočet ukáže, že
univerzální, všude použitelný nástroj a ovlivnily, jak se
stavíme ke svým úkolům. A člověk vyzbrojený jen jedním takhle se ten jazyk budete učit celá desetiletí.
nástrojem může být nebezpečný. Jak prý řekl Abraham
Přesto takové nenápadné počáteční krůčky Vám mohou
Maslow: ”Člověku, který má jen kladivo, připadá celý
pomoci se jazyk v rozumné době naučit. Metodě, která
svět jako hřebík.”
na tom staví, se říká kaizen.
Není pak přehnané mluvit o teroru muže s kladivem.
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Japonskou metodu kaizen Vám osvětlí česká Andulka šafářova
Kaizen. Každý manažer už asi někdy slyšel o této metodě
postupného zlepšování, které se připisuje lví podíl na
úspěších japonských firem. Někteří zažili i pokusy zavést
něco takového u nás. Často pokusy bez valného
úspěchu. Kde byl zakopaný pes?
Vzpomeňte si na staročeský thriller ”Andulko šafářova,
husičky nemáš doma”. Malér! Katastrofa! Husičky nejsou
doma! Co se stalo? Kde jsou?
”Husy jsou v ječmeně. Andulko, vyžeň je! Vyžeň je z ječmene
ven, dřív než bude bílý den!”

Andulka je naštěstí na výši situace a říká, že při řešení
mimořádné události bude vycházet ze stěžejní zásady
”hlavně nevzbudit paňmámu”. Protože ”Paňmáma lehce

něco nového, vybudovat v mozku nová spojení
podporující nové návyky. Bloky postavené amygdalou
tomu brání.
Metoda kaizen se někdy nazývá metodou malých kroků,
možná by se dala nazvat metodou chození po špičkách.
Děláme zprvu jenom malé kroky, které amygdalu
neprobudí, opatrně ji obcházíme a dopřáváme mozkové
kůře čas, aby se do řešení problému v klidu zapojila.
Jestliže tedy šéf burcuje své pracovníky: ”Co může jeden
každý z vás udělat pro to, abychom se stali jedničkou na
trhu?”, určitě nepostupuje ve stylu kaizen. Mává lidem
před očima velkým cílem a všechny amygdaly v místnosti
proto začínají bít na poplach.

spí, jak se hnu, všecko ví.”

A přesně tak je to při používání metody
kaizen. Je třeba se držet zásady ”hlavně
nevzbudit amygdalu”.

Dopřáváme mozkové kůře
čas, aby se do řešení
problému v klidu zapojila.

Amygdala je část mozku kousek nad
mozkovým kmenem.
A co dělá? Podobně jako u jiných částí mozku, úplně
přesně to nikdo neví. Ale už dost dlouho se ví, že
vyhlašuje poplach. A spouští jednu ze dvou základních
reakcí: útok nebo útěk. Organizuje to ”nakrátko” - bez
zapojení šedé mozkové kůry. Proto je tak těžké ovládat
své reakce ve chvílích, kdy ve vzduchu cítíme nebezpečí.
Nás teď zajímá hlavně druhý aspekt činnosti amygdaly.
Když vyhlásí poplach, omezuje všechno, co je ve chvílích
nebezpečí druhotné: pocit hladu, sexuální touhy, ale také
přemýšlení. ”Nedumáme, zdrháme!” nebo ”Nepřemýšlet,
hrr na ně!”
Má tendenci vyhlašovat poplach, kdykoli se výrazně
odchýlíme od zaběhnuté rutiny. Jakmile amygdala vyhlásí
poplach, blokuje naše myšlenkové a tvůrčí schopnosti.
A tady vzniká problém. Situace často vyžaduje vymyslet

Domýšlíte se už, proč některé pokusy
zavést metodu kaizen tak špatně
dopadají?

Cizí tváře konzultantů, Išikawovy
diagramy, pět důležitých japonských slov
začínajících na S, tři japonská slova začínající na M,
věšení barevných visaček na stroje.
To všechno uvede amygdaly do plné pohotovosti a ať už
se dál bude dít cokoli, raději nevsázejte na nové
myšlenky pracovníků, ani na to, že si osvojí nové návyky.
Chcete-li to navléknout lépe a dozvědět se o podstatě
metody ve směru, který jsme naznačili v tomto článku,
pořiďte si knížku Roberta Maurera ” CESTA KAIZEN, Z
MALÉHO KROKU K VELKÉMU SKOKU”. Je to malá (jak
jinak!) knížka nádherně přehledně napsaná a založená
na desetiletích praktických zkušeností autora.
Nedozvíte se z ní, co v japonštině znamená gamba,
muda, seiri nebo seiton - taková slova se v ní vůbec
nevyskytují. Zjistíte, že se nejedná o nějakou záhadnou
exotickou metodu, ale něco, čemu lze dobře porozumět
na základě Vašich vlastních zkušeností.
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Jak se bráníte proti rozhodovací paralýze?
Generálu Georgi Pattonovi se připisuje výrok
”Nejlepší rozhodnutí je správné rozhodnutí, druhé
nejlepší rozhodnutí je chybné rozhodnutí, nejhorší
rozhodnutí je žádné rozhodnutí.”
Ale pozor! Od nejlepšího k nejhoršímu vede záludná
zkratka. Příliš velká nabídka dobrých možností totiž
ochromuje schopnost se rozhodnout. Říká se tomu
rozhodovací paralýza.
Jak vypadá a co proti ní můžete dělat?
Psychologové popsali situace, kdy rozšíření možností
volby snižuje šanci, že si lidé některou z nich zvolí.
Ukazuje to například pokus, který provedli Eldar Sharif
(psycholog) a Donald Redelmeier (lékař).

jako jediný prostředek proti bolesti, který stačí brát
jednou denně, nebo jako jediné auto s dvěma airbagy.”
Výsledky Sharifova a Redelmeierova výzkumu jsou
zajímavé tím, že se nezabývali rychlým nebo
neuvědomělým rozhodováním, ale uvážlivým
rozhodováním vzdělaných a zkušených lékařů založeném
na odborném posouzení. Přesto lepší nabídka i u nich
měla tak výrazně paralyzující efekt na rozhodování.
Popsaný efekt je samozřejmě ještě výraznější, když více
dobrých možností nemíří stejným směrem, jako v případě
několika alternativních léků, ale jdou proti sobě: služba
zákazníkům versus snižování nákladů, zvýšení tržeb
versus zvýšení zisku. Který manažer se s podobnými
příklady ještě nesetkal?

Skupině lékařů předložili případ pacienta,
Vysvětlení uvedeného paradoxu jsou
”Realitní makléři vědí, že různá. Některá například hledají
který trpěl bolestmi kyčelního kloubu v
když chtějí prodat, neměli podobnost s ”paralýzou z analýzy”, při
důsledku artritidy, žádný z existujících
léků u něj neúčinkoval a jako jediná
níž se analyzuje tak dlouho, až na
by Vám nabízet příliš
možnost se jevila operativní náhrada
mnoho různých domů.” rozhodnutí nezbude čas nebo energie.
kloubu za umělý. Lékařům pak předložili
Jedná se o jiný jev, ale nějaké společné
novou okolnost: na seznamu léků se objevil nový
kořeny tu být mohou.
preparát, který dosud nevyzkoušeli. Vyzkouší ho, než
Mně se kupodivu spíš vybavují vzpomínky na Dr. Jiřího
pacienta pošlou na operaci? V této skupině se 47%
Mašína, jednoho z odborných asistentů, kteří mě kdysi
procent lékařů rozhodlo nejprve vyzkoušet lék.
učili na matematicko-fyzikální fakultě, speciálně na jeho
Druhé skupině lékařů předložili stejný případ s jedinou
lekci jak se prát v hospodě. I tam se objevoval princip, že
změnou. Na seznamu léků se teď neobjevil jeden, ale
řadu útočníků je třeba načít od kraje, ne od prostředka.
dva nové léky, které by mohli vyzkoušet. V této skupině
Pohled na několik útočníků najednou připravuje člověka o
se jen 28% lékařů rozhodlo zkusit aspoň jeden z obou
chuť se prát.
léků.
Pro praktické účely není nezbytné pátrat po příčinách
Podobný jev byl již dříve prokázán na chování zákazníků
popsaného paradoxu, důležité je vzít ho na vědomí,
a je znám odborníkům na inzerci i jiným profesím.
počítat s ním a rozumně omezovat množství variant ať už
Donald Redelmeier o tom napsal: ”Realitní makléři vědí,
varianty k rozhodování nabízíme nebo naopak se máme
že když chtějí prodat, neměli by Vám nabízet příliš
mezi variantami rozhodovat.
mnoho různých domů. U McDonalda vědí, že celkové
tržby se mohou snížit, když nabídnou bohatší jídelní lístek
a reklamní průmysl rád představuje inzerovaný produkt
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Co se naučíte od Společnosti přátel žehu
Mezi mé poklady patří snímek, který vypadá jako
vystřižený z PowerPointové prezentace. Ale není. Pořídil
jsem ho už v roce 1985 u vývěsky Společnosti přátel
žehu na náměstí v Uherském Hradišti. Tady je:

Když si na ten obrázek někdy vzpomenu a ukážu ho
svým přátelům manažerům pracujícím ve velkých
nadnárodních společnostech, mnozí z nich ožijí. Začnou
mi popisovat stránku z nějaké jejich korporátní
prezentace vzniklé kdesi v Kalifornii nebo na březích
Rýna a ukazují mi, že se shoduje nejen ve formátu, ale i
typu sdělení.
Některé věci prezentátoři z řad přátel kremací udělali
opravdu dobře. (Je vidět, že jim to pálilo.) Upozorníme
aspoň na jednu.
Na stránku umístili jen 5 bodů. Asi znali jedno ze
základních pravidel pro přesvědčivé prezentace: “7 bodů
a dost”.
Jestliže stránka prezentace má posluchače o něčem
přesvědčit a prezentující ji zatíží více než 7 body, může si
být stoprocentně jistý, že ta stránka zůstane v hlavách
posluchačů zahalena mlhou pochyb.

Horní část snímku, kde se ve skle vývěsky zrcadlí koruny
stromů, je u zmenšeného snímku špatně zřetelná. Zde
máte její přepis:
OSLAVY 40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
SOVĚTSKOU ARMÁDOU JSOU I PRO SPOLEČNOST
PŘÁTEL ŽEHU PŘÍLEŽITOSTÍ K HODNOCENÍ
DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ

To plyne například z výzkumů George Millera a Johna
Swellera a také v ANIMA Instruktáži ”Struktura
prezentací” věnujeme obvykle dost místa tomu, abychom
to přesvědčivě demonstrovali.
Není jisté, jestli přátelé žehu chtěli tou stránkou o něčem
přesvědčit, vypadá to, že se spíš jen chtěli pochlubit
oslnivými úspěchy.

Ale porušení pravidla “7 a dost” nekazí jen přesvědčivost.
Působí i to, že si z takové stránky nikdo
nic nezapamatuje. I to plyne ze
” Jedno ze základních
zmíněných výzkumů a potvrzují to
pravidel přesvědčivé
praktické zkušenosti.

•

počet krematorií v ČSR vzrostl ze 13 na 22

•

byla vybudována řada urnových
hájů, vsypových a rozptylových
louček

•

pohřeb žehem se stal dominujícím
způsobem pohřbívání - dosáhl 75%

•

zpopelněné ostatky se ukládají
pokrokovou metodou vsypu a rozptylu

•

výchovou řečníků se zkvalitnily obřady posledního
rozloučení

prezentace:
“7 bodů a dost”.

Uherským Hradišťanům by se tak už
v okamžiku, kdy by od vývěsky
odcházeli, vykouřilo z hlavy, k jak
skvělému nárůstu krematorií došlo. Dokonce i
pokrokovou metodu rozptylu by úplně pustili z hlavy.
A to by byla škoda.
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Chytrý kůň Hans. Mohl by být Vaším náměstkem?
Zhruba před sto lety ohromoval Wilhelm von Osten
neuvěřitelnými schopnostmi svého koně, nazývaného
Chytrý Hans (der Kluge Hans). Vše nasvědčovalo tomu,
že Chytrý Hans uměl číst, počítat i psát.

Věnujme se pozoruhodné schopnosti koně vycítit
správnou odpověď, která je v hlavě jeho pána. To uměl
nejen Chytrý Hans, ale i spousta lidí, kteří na tom založili
svůj úspěch. Rozlišíme dva případy.

Velmi častý je případ, kdy lidé svému nadřízenému nosí
Wilhelm von Osten byl přesvědčen, že zvířata jsou
jen dobré zprávy, protože vědí, že nositelé dobrých zpráv
obdařena větší inteligencí než tušíme, a po velmi trpělivé
bývají chváleni a odměňováni, zatímco nositelé špatných
práci se svým koněm Hansem byl připraven to
zpráv vzbuzují nechuť.
demonstrovat veřejnosti. Při předváděčkách publikum
obstoupilo Chytrého Hanse v půlkruhu a zadalo mu
To je vychytralost, avšak druhý typ jednání, které nás
problém. Například na jeden stůl položili 5 předmětů, na zajímá, může být zcela upřímný. Podřízený se natolik
druhý 4 předměty a zeptali se: ”Hansi, kolik to dělá?”.
vyladí na vlnu svého nadřízeného, že uhodne nejen, co si
Chytrý Hans problém prostudoval a
přeje, ale i jeho obavy. Poptávka po lidech,
devětkrát hrábl kopytem.
Von Osten byl přesvědčen, kteří šéfovi nakonec umožní řici: ”Přesně
to jsem si myslel”, je obrovská. Dokonce i
že Chytrý Hans umí
Později řešil i těžší problémy. Údajně
když je to v té verzi: ”Přesně toho se
počítat. Ale neuměl!
jednou správně ”ohrabal” i všechny
obávám.”
dělitele čísla 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28.
Zopakujme si, jak to bylo s Chytrým Hansem. Jeho pán
Pochopitelně se našli lidé, kteří tvrdili, že von Osten je
se mu mimořádně věnoval a on mu jeho péči vracel, jak
podvodník, který Chytrému Hansovi nějak skrytě
nejlépe uměl, až byl von Osten pevně přesvědčen, že
signalizuje správnou odpověď. Byla proto sestavena
Chytrý Hans umí počítat. Ale neuměl!
komise v čele s uznávaným psychologem Carlem
Stumpfem, která po pečlivém zkoumání došla na podzim Představte si teď modelovou situaci. Manažer hledá
roku 1904 k názoru, že Wilhelm von Osten nepodvádí.
někoho, kdo by ho v případě nutnosti mohl zastoupit.
Oscar Pfungst, žák Carla Stumpfa, zastával stanovisko, že
i když von Osten nepodvádí, neznamená to, že Chytrý
Hans umí počítat. Pracoval s hypotézou, že během
výcviku se Chytrý Hans tak vyladil na svého pána, že
nějakým způsobem dokáže vytušit, jaká je správná
odpověď, přesněji řečeno, jestli ještě hrábnout, nebo už
ne. Experimenty daly Pfungstovi plně za pravdu.

A narazí na člověka schopného vyladit se na jeho vlnu
stejně dobře, jako to uměl Chytrý Hans. Už při přijímacím
pohovoru vzbudí jeho nadšení. Týden po týdnu, měsíc po
měsíci se manažer přesvědčuje, že jeho podřízený řeší
problémy stejně, jako by je řešil on sám. Přitom ten nový
člověk může ”číst” mozky i svých kolegů, když zrovna
není šéf po ruce.

Pokusy ukázaly, že kůň už uměl vnímat i napětí, jak
rostlo a klesalo v publiku během pokusu. Díky tomu
někdy dokázal správně odpovědět, i když von Osten
zadání vůbec neznal.

Nakonec je šéf přesvědčen, že má vedle sebe odborníka,
jakého potřeboval. Ale nemá. Když nastane situace, že
tíha rozhodování leží jen na zástupci, nestačí se šéf divit,
co zástupce provedl. Takové koniny!

Co z toho plyne pro manažery a jejich personální práci?

To byl jen modelový příklad. Ale nepřipomněl Vám něco?

Kdo je Jarča?
Modelka, která pózovala k fotografiím
v tomto kalendáři, je jedna z
postaviček, jež od podzimu roku 2007
oživují manažerské ANIMA
Instruktáže.
ANIMA Instruktáže vždy usilovaly o
maximálně zhuštěnou formu,
informace dobře zapamatovatelné a
prakticky použitelné. O jakési
„destilované manažerské know-how.“
Na podzim 2007 se v instruktážích
začaly objevovat krátké jednoduché
situace nebo příběhy odpovídající
manažerské praxi. Protagonisté
příběhů řeší typické manažerské
problémy, účastníci instruktáží mají
možnost vidět probírané manažerské
nástroje zasazené do konkrétní
situace a diskutovat o tom, jak by
podobnou situaci řešili sami.
Protagonisty příběhů hrají na
fotografiiích figurky z Lega.
Zdá se, že toto vylepšení skutečně
prospívá zapamatování i tvůrčím
nápadům.
Jarča sehrála malou vedlejší roli
(spolu se svou kamarádkou Alčou) v
říjnové instruktáži , ale chopila se
příležitosti a brzy se vypracovala na
top modelku.
Rozhovor s ní se objevil v článku
zveřejněném v ANIMA Forbíně v
prosinci 2007.
Odkud jsou texty v tomto
kalendáři?
Vznikly úpravou a velmi často značným zkrácením některých z článků uveřejněných v ANIMA Forbíně. Chcete-li se
na ně podívat v původním znění, najdete je v ANIMA Forbíně v archívu těchto měsíců (číslo udává měsíc v tomto
kalendáři):
1: září 2006

4: říjen 2006

7: listopad 2006

10: říjen 2007

2: leden 2007

5: říjen 2006

8: červen 2007

11: září 2006

3: září 2006

6: listopad 2006

9: červen 2007

12: listopad 2007

ANIMA Forbínu najdete na adrese www.anima.cz/forbina .
Fotografie
vymyslela a pořídila Lenka Chytilová.

