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ÚVOD
Leadership Judgement indicator (LJI) je založen na modelu stylu vedení (leadershipu),
vyvinutého společností Formula 4 Leadership. Nabízí jedinečný způsob znázornění různých
stylů vedení, které mohou být zvoleny, aby v dané situaci poskytly co největší pravděpodobnost
úspěchu. Výčet stylů vedení je uveden na Obrázku 1. Jestliže je toto první kontakt respondenta
s modelem stylů vedení, doporučujeme věnovat několik minut seznámení se s tímto modelem,
jelikož osobní zpráva je na něm založena.
Žádný styl vedení není univerzálně aplikovatelný či ve své podstatě lepší než ostatní. Efektivní
vůdci užívají svůj styl s ohledem na povahu úkolu a charakteristiky lidí, se kterými pracují, a řídí
se principy popsanými v příloze.
Obrázek 1 - Model stylů vedení podle Formula 4 Leadership
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Tato zpráva vychází z posouzení scénářů Leadership Judgement Indicator (LJI). LJI je efektivní
metoda umožňující porozumět tomu, jak je jedinec ve vedoucí roli schopen účinně pracovat s
lidmi. LJI měří adekvátnost volby řešení situací v 16 představených scénářích. Respondent
musí v každé situaci rozhodnout o vhodnosti čtyř nabídnutých možností. Každá alternativa
reprezentuje jeden ze čtyř stylů uvedených na obrázku 1.
Model Formula 4 Leadership se opírá o následující zásady, na kterých je LJI založen:
•
•
•
•

Žádný styl vedení není univerzálně aplikovatelný na všechny situace vyžadující rozhodnutí.
Žádný styl vedení není lepší než kterýkoliv z ostatních. Vhodnost určitého stylu závisí na
povaze úkolu a charakteristikách zúčastněných lidí.
Každá situace vyžadující rozhodnutí může být metodicky posouzena za účelem stanovení
vhodného stylu vedení.
Efektivní styl vedení zahrnuje schopnost posoudit, který styl je nejlepší, a připravenost
osvojit si nejúčinnější styl, i když není pro jedince tím, který osobně preferuje.

Závěry této zprávy jsou vytvořeny srovnáním respondentova hodnocení s LJI modelem vedení
lidí a referenční skupinou manažerů. Při tvoření rozvojového plánu stylů vedení mohou být
informace ve zprávě zvažovány společně s dalšími relevantními zdroji informací.
Zpráva je strukturována následovně:
1.
2.
3.
4.

Preferenční skóry - popisuje míru respondentovy tendence používat jeden ze čtyř stylů
vedení měřených LJI.
Skóry adekvátnosti volby - popisuje, do jaké míry byl respondent schopen určit vhodnost
každého stylu pro situace představené v LJI, tedy kvalitu jeho úsudku.
Interakce mezi Preferencemi a Adekvátností volby - popisuje interakci mezi Preferencemi a
Adekvátností volby, která se ukázala při vyplnění LJI respondentem.
Použití hodnotící škály - porovnává, jakým způsobem respondent použil hodnoticí škálu s
tím, jak jí použila srovnávací skupina. Přílišné využívání či nevyužití částí škály (např.
vzácné použití extrémů hodnotící škály) může zkreslit nálezy a ovlivnit validitu
(autentičnost) profilu.
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PREFERENČNÍ SKÓRY
Preferenční skóry ukazují, nakolik má respondent tendenci užívat každý ze čtyř stylů v LJI.
Preferenční skóry jsou odvozeny od toho, jak často je v popisovaných scénářích respondentem
hodnocený určitý styl jako vhodný či velmi vhodný. Získaný skór byl porovnán s rozptylem
skórů ve srovnávací skupině.

Direktivní styl
Konzultativní styl
Konsenzuální styl
Delegativní styl

Preferovaný styl vedení – Direktivní styl
Respondent hodnotil direktivní styl jako vhodný v průměrné míře v porovnání se srovnávací
skupinou. Direktivní přístup je zpravidla nejefektivnější v nově vytvořeném týmu nebo v týmu,
který je vystaven neznámým situacím. Direktivní styl je pro vedoucího z krátkodobého hlediska
velmi výhodný v otázce využívání času. Je proto obzvláště užitečný, pokud zkušený vedoucí
čelí mimořádně naléhavé události, např. nouzovému stavu. Zdá se, že pro respondenta je
používání tohoto stylu obvyklé a dokáže ho využít v různých situacích.

Preferovaný styl vedení – Konzultativní styl
Respondent hodnotil konzultativní přístup jako vhodný méně než naprostá většina respondentů
ve srovnávací skupině. I v situacích, kdy byl konzultativní styl nejlepší odpovědí, respondent
neměl tendenci k tomu, aby ho takto ohodnotil. To naznačuje, že respondent tento styl
nepreferuje a pravděpodobně nebude ochoten ho použít v reálném životě ani v situacích, v
nichž tento styl vede k nejlepším výsledkům. Konzultativní styl vedení je vhodný pro
vyhledávání informací a vznik nových nápadů v rámci rozvíjejícího se týmu. Jeho využití je
ocenitelné zejména tehdy, pokud vedoucí potřebuje vzít v úvahu názor ostatních členů týmu,
ale konečné rozhodnutí musí udělat on sám. Jestliže ke konzultaci s týmem ve vhodném čase
nedochází, chybí pocit důvěry a snižuje se pracovní nasazení týmu. Navíc pokud se do
rozhodování zahrnou i vhodné nápady kolegů, může být dosaženo kvalitnějšího výsledného
rozhodnutí. Malé množství porad s týmem může vést u jeho členů k tomu, že neporozumí
učiněným rozhodnutím a že shledají své schopnosti jako v podstatě nepotřebné.
Respondentovi se doporučuje uvažovat o tom, proč tento styl nepreferuje, usilovat o
vyváženější zhodnocení jeho výhod v určitých situacích a aktivně si v pracovním životě všímat
těch situací, ve kterých je vhodné konzultativní přístup zaujmout.

Preferovaný styl vedení – Konsenzuální
Respondent hodnotil konsenzuální styl jako vhodný méně často než naprostá většina
srovnávací skupiny. I v situacích, kdy systematická analýza povahy úkolu a charakteristik
zúčastněných osob ukazuje konsenzuální styl jako nejlepší řešení, respondent měl tendenci k
tomu, aby ho ohodnotil jako nevhodný. Tyto výsledky ukazují sklon vyhýbat se tomuto přístupu
i tehdy, kdy je potřeba ho využít. Tento styl je nejefektivnější pro vytváření pocitu spolupodílení
se na řízení jednotlivými členy týmu, když tým čelí situacím, které vyžadují rozsáhlý přehled
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znalostí, a kde členové týmu mají stejnou odbornou způsobilost jako vedoucí. Jeho použití je
ocenitelné zejména tehdy, když vedoucí pracuje se zkušeným či různorodým týmem nebo tam,
kde je k vedení nezbytné využívat spíše vlivu než autority. Nedostatečné užívání
konsenzuálního stylu vedení může mít za následek nižší kvalitu učiněných rozhodnutí a ztrátu
smyslu pro spolupráci v týmu. Následná menší angažovanost členů může mít škodlivý vliv na
nasazení a motivaci týmu. Mohl by vyvstat dojem, že vedoucí nedokáže ocenit přínos
ostatních. Takový vedoucí je často kritizován pro nedostatek empatie a porozumění tomu, co
kolegy motivuje k optimálnímu výkonu. Respondentovi se doporučuje uvažovat o tom, proč
tento styl nevyužívá, usilovat o vyváženější zhodnocení jeho výhod v určitých situacích a
aktivně si v pracovním životě všímat situací, ve kterých by bylo vhodné konsenzuální přístup
zaujmout.

Preferovaný styl vedení – Delegativní styl
Frekvence, s jakou respondent hodnotil delegativní styl jako vhodný, byla na dolní hranici
průměru srovnávací skupiny. Přestože tento výsledek není extrémním skórem, respondent
může mírně váhat při používání tohoto stylu. Delegativní styl může vytvářet vysokou hladinu
motivace a nasazení, pokud je užíván v případě, kdy je tým kompetentní, a tedy schopný větší
autonomii efektivně využít. Jeho použití je ocenitelné zejména při práci se zkušeným týmem,
především tam, kde jedinci mohou mít v některých aspektech rozsáhlejší odbornou znalost než
vedoucí. Nedostatečné používání delegativního stylu vedení může bránit plnému využívání
odborných zdrojů v organizaci. Jak vedoucí, tak i tým mohou zabřednout v nedůležité diskuzi.
Talentovanější a zkušenější kolegové se mohou cítit frustrovaní kvůli nedostatku příležitostí
svobodně se vyjadřovat a mohou se potom poohlížet po profesním růstu jinde. Proto by pro
respondenta mohlo být užitečné znovu si potvrdit výhody delegativního stylu s ohledem na
charakteristiky současné situace.

Vyváženost a adaptabilita preferenčních skórů
Typické vzorce preferenčních skórů mohou být hodnoceny z hlediska ‘vyváženosti’ a ‘
adaptability’:
•
•

Vyváženost znamená, že osoba neprojevuje větší sympatie nebo averzi k některému ze
stylů nebo skupině stylů více než k jiným.
Adaptabilita se vyskytuje, když je lídr schopen přizpůsobit svůj styl povaze úkolu a
zúčastněných jedinců a zároveň neupřednostňuje jeden styl před druhým.

Respondentovy výsledky ukazují, že jeden preferenční skór je mnohem nižší než ostatní. To
může signalizovat, že respondent má averzi pracovat s kolegy tímto způsobem. Doporučuje se
mu, aby zvážil, proč shledává tuto volbu nevhodnou, protože nedostatečné používání jednoho
ze stylů může kazit pracovní vztahy. Nerozpoznání užitečnosti tohoto způsobu rozhodování při
vedení lidí by mohly mít dopad na efektivitu týmové práce, rozvoj kolegů, dominovém efektu na
okolní kulturu a mravy a také na názor ostatních na respondenta jako na vedoucího jedince.
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Orientace stylu vedení
Mezi dvojicemi stylů je možné identifikovat společná témata (viz obrázek 2) za účelem
poskytnutí jasných informací o orientaci stylu vedení. Šipky dolů na obrázku 2 ukazují, že
orientace na úkol je spárovaná preference direktivního a delegativního stylu a orientace na
spolupráci je spojení preferencí konzultativního a konsenzuálního stylu. Půjdeme-li po řádcích,
orientace na řízení je spárovaná preference direktivního a konzultativního stylu a orientace na
zplnomocnění je kombinovací preference delegativního a konsenzuálního stylu. Následující
text informuje o respondentově orientaci stylu vedení, která je vytvořena z jeho preferenčních
skórů LJI a tam, kde je to významné, vyzdvihuje možné důsledky pro vedení.
Obrázek 2 – Model orientace vedení

Je zřejmé, že respondent má špičatý profil orientace. To nasvědčuje potřebě zapracování na
dosažení větší vyváženosti mezi čtyřmi typy orientace stylu vedení. Jestliže respondent docílí
větší adaptability při zacházení s mocí a v rozsahu, v jakém zahrnuje kolegy do procesu
rozhodování, jeho schopnost čelit efektivně jakémukoli scénáři se zlepší.
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SKÓR ADEKVÁTNOSTI VOLBY STYLU VEDENÍ
Respondentova schopnost zvolit vhodný styl vedení v souladu s modelem Formula 4
Leadership, ze kterého LJI vychází, má velký vliv na individuální i skupinovou efektivitu. Každý
scénář obsahoval informace důležité pro to, aby respondent rozeznal, který styl vedení bude v
dané situaci pravděpodobně fungovat nejlépe. LJI zjišťuje respondentův úsudek při odlišení
vhodného stylu od zbylých tří možností.
Respondent obdržel samostatný skór pro každý jednotlivý styl. Vyšší skóry vznikají, když
respondent ve scénářích rozeznal vhodné styly a zároveň označil ty nevhodné. Naopak nízké
skóry můžeme očekávat, pokud respondent nesprávně identifikoval styly buď jako vhodné
nebo nevhodné. Všimněte si, že v této části jsou skóry adekvátnosti volby posuzovány
odděleně od preferenčních skórů. (V další sekci jsou preferenční skóry a skóry adekvátnosti
volby zvažovány společně, aby objasnily způsob, jakým mohou preference ovlivnit úsudek.)

direktivní styl
konzultativní styl
konsenzuální styl
delegativní styl

Volba stylu vedení – direktivní styl
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít direktivní styl, byl jeho
úsudek podstatně méně přesný, než úsudek srovnávací skupiny. To naznačuje, že respondent
bude mnohem méně efektivně pracovat s nově vzniklým týmem anebo v případě, kdy bude
vystaven neznámým situacím. Respondent potřebuje zlepšit tuto stránku schopnosti adekvátní
volby, jestliže musí činit mnoho okamžitých rozhodnutí v situacích, se kterými již má předešlou
zkušenost. Toto je styl, který je z krátkodobého hlediska velmi účinný co do využití času
vedoucího. Je to proto mimořádně užitečný styl v případě, že je zkušený vedoucí vystaven
naléhavé situaci. Proto by pro respondenta mělo být velmi důležité rozvíjet své schopnosti, aby
dokázal dobře posoudit vhodnost použití tohoto stylu.

Volba stylu vedení – konzultativní styl
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít konzultativní styl, byl
jeho úsudek méně přesný, než úsudek srovnávací skupiny. To naznačuje, že respondent bude
mnohem méně efektivně pracovat s rozvíjejícím se týmem. Tento styl je obzvláště cenný,
pokud vedoucí potřebuje při rozhodování vzít v úvahu názor ostatních členů týmu, ale konečné
rozhodnutí spočívá na něm. Tento velmi důležitý styl používáme tehdy, když se úroveň znalostí
a chápání problematiky členů týmu teprve vyvíjí. Za takových okolností nemusejí mít potřebné
zkušenosti nebo ještě nejsou sladěni s hodnotami organizace natolik, aby se dalo spoléhat, že
v neznámých a důležitých situacích učiní nejlepší rozhodnutí. Proto by pro respondenta mělo
být velmi důležité rozvíjet své schopnosti, aby dokázal dobře posoudit vhodnost použití tohoto
stylu.

Volba stylu vedení – konsenzuální styl
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V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít konsenzuální styl, byl
jeho úsudek podstatně méně přesný než úsudek naprosté většiny srovnávací skupiny. To
naznačuje, že respondent bude signifikantně méně efektivně pracovat s týmem, který čelí
situacím vyžadujícím hluboký vhled a kde členové týmu mají stejnou odbornou způsobilost jako
vedoucí. Tento styl je ocenitelný zejména tehdy, když vedoucí pracuje se zkušeným či
různorodým týmem, a když je nezbytné využívat spíše vlivu než autority. Tento styl je obzvláště
důležitý pro budování větší míry shody cílů zaměstnanců s cíli organizace, především v
situacích, kdy je potřeba na věc nahlížet z různých perspektiv. Proto by pro respondenta mělo
být opravdu velmi důležité rozvíjet své schopnosti, aby dokázal dobře posoudit vhodnost
použití tohoto stylu.

Volba stylu vedení – delegativní styl
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít delegativní styl, byl jeho
úsudek pod průměrem srovnávací skupiny. To naznačuje, že respondent bude málo efektivní
při práci s týmem, který je kompetentní, a tedy schopný větší autonomii efektivně využít. Tento
styl je obzvláště cenný při práci se zkušeným týmem, zvláště pokud členové týmu mohou mít v
některých aspektech rozsáhlejší odbornou znalost než vedoucí. Proto by pro respondenta mělo
být důležité rozvíjet své schopnosti, aby dokázal dobře posoudit vhodnost použití tohoto stylu.
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Vliv substylů na skór adekvátnosti volby stylu vedení
Každý ze čtyř stylů vedení může být použit dvěma mírně odlišnými způsoby, což ukazuje
obrázek 1 v úvodu této zprávy. Postupy uvedené pod scénáři to reflektují. Jinými slovy, pro
každý styl existují dva substyly. Například polovina položek vztahujících se ke konzultativnímu
stylu může zahrnovat shánění informací od kolegů individuálně, zatímco druhá polovina
položek obsahuje získávání návrhů od kolegů na schůzi celého týmu. Může být užitečné
oddělit tyto dva substyly za účelem prozkoumání možnosti rozdílnosti v přesnosti úsudku a
volby vhodnosti těchto dvou různých způsobů aplikace hlavního stylu. Mělo by být zmíněno, že
takové srovnávání skórů substylů je založeno na příliš malém množství scénářů, aby bylo
možné provést dostatečně silné a robustní měření. Nicméně kvalitativní porovnání může být
vhodným startovacím bodem pro explorativní diskuzi, která může posílit porozumění tomu, co
vysvětluje skóry čtyř hlavních stylů. Zároveň by se s tímto vědomím mělo přistupovat k analýze
v této sekci. Pro definici substylů, které jsou zde uvedeny, se prosím podívejte na obrázek 1.

Direktivní substyly
nezávislý
podporovaný

V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít nezávislý direktivní
substyl, byl jeho úsudek v pásmu širokého průměru srovnávací skupiny. Pro týmové
rozhodování je tento přístup silně zaměřený na osobu vedoucího a podněty kolegů v podstatě
nezahrnuje. Tento nedostatek týmového zapojení může vést k rychlým řešením a zaručuje, že
není plýtváno časem nad některými jednoduchými úkoly.
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít podporovaný direktivní
substyl, byl jeho úsudek méně přesný než úsudek srovnávací skupiny. Může být užitečné
přemýšlet o efektivnosti tohoto stylu v situacích, kdy je řešení založeno výhradně na vlastních
názorech vedoucího, ale nezbytné informace jsou předtím získány od kolegů. Obvykle si tento
styl dobrý vedoucí vybírá tehdy, kdy je lepší mít věci pod kontrolou, i když potřebuje použít
informace od ostatních členů týmu.

Konzultativní substyly
individuální
skupinový

V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít individuálně
konzultativní substyl, byl jeho úsudek v pásmu širokého průměru srovnávací skupiny. V tomto
přístupu se nesetkávají členové týmu jako skupina. Problém je diskutován s každým členem
individuálně buď tváří v tvář nebo na dálku. Přístup funguje dobře zejména tehdy, když jsou na
sebe navazující komplikované úkoly podřízené tomuto stylu vedení.
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V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít skupinově konzultativní
substyl, byl jeho úsudek méně přesný než úsudek srovnávací skupiny. Může být užitečné
přemýšlet o efektivnosti tohoto stylu v situacích, kdy je potřeba na poradě shromáždit nápady a
názory kolegů a následně udělat rozhodnutí dle vlastního mínění. Tím, že vedoucí pracuje s
týmem jako se skupinou, může si poslechnout různé názory na problematiku. Předpokladem k
úspěchu je však citlivé rozeznání rozdílů mezi konzultativním a konsenzuálním stylem vedení.
Ve skupinově konzultativním stylu je lídr tím, kdo má moc učinit konečné rozhodnutí.

Konsenzuální substyly
předsednický
týmový

V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít předsednický
konsenzuální substyl, byl jeho úsudek v pásmu širokého průměru srovnávací skupiny. U tohoto
stylu se vedoucí ujímá řízení týmu, čímž usnadňuje celý proces hledání řešení. V něm má však
každý člen týmu svůj hlas a na procesu se podílí. Vliv je zde rovnoměrně rozdělen tak, že je
dosaženo řešení, které je přijatelné pro všechny zúčastněné.
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít týmový konsenzuální
substyl, byl jeho úsudek méně přesný než úsudek srovnávací skupiny. Může být užitečné
přemýšlet o efektivnosti tohoto stylu, který je nejdemokratičtější možností ze všech osmi
substylů LJI. Při využití tohoto stylu se zde respondent stává jedním z týmu a pozici
předsedajícího přenechá někomu z kolegů, případně ponechá tým bez vedení. Záměrem je
vytvořit klima charakteristické spolupodílením se členů na procesu rozhodování.

Delegativní substyly
informativní
balistický

V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít informativní delegativní
substyl, byl jeho úsudek v pásmu širokého průměru srovnávací skupiny. Tento styl se
vyznačuje tím, že veškeré cíle, snahy, parametry a očekávání jsou vytyčeny. Pracovníci
následně začnou se samotným řešením problému, lídra průběžně informují a on zůstává v
kontaktu s celým procesem.
V situacích, kdy se měl respondent rozhodnout, zda použít či nepoužít balistický delegativní
substyl, byl jeho úsudek méně přesný než úsudek srovnávací skupiny. Může být užitečné
přemýšlet o efektivnosti v situacích, kdy je skupině pověřených pracovníků dána veškerá
potřebná svoboda a zodpovědnost v hledání řešení a nejsou usměrňováni ničím jiným, než
úvodními instrukcemi lídra. Po úvodním setkání, kde jsou sdělena lídrova očekávání, vize a
cíle, je pracovníkům dána volnost postupovat podle sebe a nereferovat o průběhu řešení,
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dokud nesplní svůj cíl. Tento přístup vyžaduje vysoký stupeň důvěry, jestliže je používán za
vhodných okolností, a připravenost předat týmu plnou moc a veškerou zodpovědnost. Pokud je
užit s rozumem, posiluje lídrovo postavení; pokud je využit nevhodně či vůbec, může negativně
ovlivnit vývoj lídra i celého jeho týmu.

Celková adekvátnost volby stylu vedení
celkem

Celkově respondentovy odpovědi v LJI dosahují velmi nízkou přesnost ve výběru
nejvhodnějšího stylu vedení. To naznačuje, že respondent výrazně potřebuje nadále rozvíjet
svou schopnost volit pro danou situaci vhodný styl. Efektivitu vykonávané práce vedoucí zvýší
tím, že bude rozvíjet svou schopnost rozlišovat přiměřenost nebo nepřiměřenost použití 4
hlavních stylů. Jestliže se to vedoucímu nepodaří, může tím ovlivnit kvalitu vztahů mezi členy
týmu a pravděpodobnost dosažení cílů. Pokud respondent zvládne rozvíjet schopnosti
rozlišování stylů efektivně, tak mu to nebude pouze poskytovat základ pro zlepšování výkonu
týmu, ale také zlepšovat způsob, jakým jsou jeho schopnosti vnímány. Proto by měl testovaný
chápat nutnost rozvoje svých schopností jako klíčovou.
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INTERAKCE PREFERENCE A ÚSUDKU
Tato sekce se zabývá tím, jak respondentova preference ovlivňuje jeho úsudek ve vztahu ke
každému stylu vedení. Poskytuje také užitečný pohled na hnací síly skryté za respondentovým
úsudkem.

Direktivní preference a úsudek
Respondent obdržel nižší skór adekvátnosti volby direktivního stylu, zatímco jeho preference
tohoto stylu je zhruba na stejné úrovni jako u srovnávací skupiny. Jeho úsudek není oproti
srovnávací skupině dostatečně silný, testovaný však přesto považuje tento styl za vhodný v
průměrném množství situací. Ačkoliv tedy není jeho schopnost rozlišit ideální situaci pro využití
tohoto stylu nejlepší, nebezpečí chyby je poněkud zmírněno tím, že jej jako způsob vedení
týmu nepoužívá příliš často. V tomto případě se respondentovi doporučuje posílit adekvátnost
volby direktivního stylu při zachování poměrně ekonomického přístupu k jeho využívání.

Konzultativní preference a úsudek
Oproti srovnávací skupině získal respondent nižší skór adekvátnosti volby konzultativního
stylu, rovněž jeho preference toho stylu je snížená. To znamená, že ačkoli se úsudek
testovaného oproti úsudku srovnávací skupiny jeví slabší, tento efekt je tlumen nižším
preferenčním skórem, protože respondent necítí příliš často potřebu zvolit tento styl jako
nejvhodnější. Ačkoli tedy testovanému schází schopnost rozeznat, kdy je vhodné použít
konzultativní vedení, nebezpečí chyby je zmírněno tím, že jej jako způsob vedení týmu
nepoužívá příliš často. V tomto případě se respondentovi doporučuje pracovat na zlepšení
úsudku, kdy požít konzultativní styl, a zároveň být otevřenější vůči tomuto stylu jakožto
nejvhodnějšímu způsobu chování za určitých okolností.

Konsenzuální preference a úsudek
Ve srovnání se srovnávací skupinou obdržel respondent nižší skór adekvátnosti volby
konsenzuálního stylu a jeho preference tohoto stylu je také snížená. To znamená, že ačkoli se
úsudek respondenta oproti úsudku srovnávací skupiny jeví jako slabší, tento efekt je tlumen
nižším preferenčním skórem, testovaný tudíž necítil příliš často potřebu zvolit tento styl jako
nejvhodnější. Ačkoli tedy respondentovi schází schopnost rozeznat, kdy je vhodné použít
konsenzuální vedení, nebezpečí chyby je zmírněno tím, že jej jako způsob vedení týmu
nepoužívá příliš často. V tomto případě se respondentovi doporučuje pracovat na zlepšení
schopnosti adekvátně volit konsenzuální styl a zároveň být vůči tomuto stylu jakožto
nejvhodnějšímu způsobu chování v určitých situacích otevřenější.

Delegativní preference a úsudek
Oproti srovnávací skupině respondent obdržel nižší skór adekvátnosti volby delegativního
stylu, zatímco jeho preference tohoto stylu je zhruba průměrná. Jeho úsudek není ve srovnání
s referenční skupinou dostatečně silný, testovaný však přesto považuje tento styl za vhodný v
průměrném množství situací. Ačkoliv tedy není jeho schopnost rozlišit ideální situaci pro využití
tohoto stylu nejlepší, nebezpečí chyby je z části zmírněno tím, že jej jako způsob vedení týmu
nepoužívá příliš často. V tomto případě se respondentovi doporučuje posílit úsudek, kdy je
vhodný delegativní styl, a zároveň zůstat při jeho využití relativně střídmý.
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VYUŽITÍ HODNOTÍCÍ ŠKÁLY
Je možné analyzovat způsob, jakým testovaný využíval hodnotící škálu při vyhodnocování
vhodnosti 64 možností jednání v LJI. Při srovnání způsobu, jakým volil odpovědi, se způsoby
členů referenční skupiny je možné zaznamenat, zda se objevilo v jeho modelu hodnocení
cokoliv stojícího za povšimnutí. To může posloužit jako důležitý faktor při posuzování, zda je
profil testovaného dostatečně přesnou reprezentací jeho opravdového chování v situacích
vedení.
Respondent využíval střed hodnotící škály („Nejsem si jist/a“) mnohem častěji než většina
členů referenční skupiny. Vzhledem k tomu, že jednotlivé možnosti jednání mají u každého
scénáře různou hodnotu, vypovídá častá nerozhodnost testovaného o tom, že v zájmu zlepšení
a upevnění vlastního úsudku je třeba rozvíjet své schopnosti analýzy situací v reálném životě.
Respondent ve srovnání s většinou referenční skupiny nevyužíval hodnocení 'Velmi vhodné' a
'Zcela nevhodné' příliš často. Jednotlivé možnosti jednání však mají u každého scénáře různou
hodnotu a některé mají výrazně nižší nebo vyšší váhu než ostatní. Fakt, že testovaný téměř
nevyužíval ani jeden z hraničních prvků hodnotící škály, vypovídá o tom, že v zájmu zlepšení a
upevnění vlastního úsudku je třeba rozvíjet své schopnosti analýzy situací v reálném životě.
Respondent využil hodnocení 'Nevhodné' mnohem častěji než většina členů referenční
skupiny. Vzhledem k tomu, že jednotlivé možnosti jednání mají u každého scénáře různou
hodnotu a některé mají výrazně vyšší váhu než ostatní, vypovídá občasná neschopnost
testovaného správně rozlišovat vhodnost různých voleb o tom, že v zájmu zlepšení a upevnění
vlastního úsudku je třeba rozvíjet své schopnosti analýzy situací v reálném životě.
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DALŠÍ POSTUP
Respondentovi se doporučuje použít výsledky uvedené v této zprávě jako další kroky v jeho
vývoji. Schopnost volit styl vedení adekvátně konkrétní situaci je kvalita, která může být
posilována a rozvíjena, stejně tak preference vedoucího mohu být upraveny.
Příloha k této zprávě popisuje principy, podle kterých může být schopnost adekvátně volit styl
kultivována, a také jsou uvedeny zásady poskytující odůvodnění k případnému sledování
tréninkových a rozvojových intervencí. Jejich cílem je poskytnout vyšší schopnost rozlišení
respondentova vůdcovského chování napříč řadou scénářů, se kterými se během své kariéry
nevyhnutelně setká.
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PŘÍLOHA
PRINCIPY A ZÁSADY VEDENÍ LIDÍ DLE MODELU LJI
Tyto principy se soustředí na čas a energii vedoucího, které musí vynaložit k dosažení
optimálních výsledků.
Efektivní lídři:
•
budou vždy zvažovat, jak moc je rozhodnutí důležité;
•
zváží, zda rozhodnutí nabízí týmu příležitost k rozvoji;
•
zajistí, aby na důležitých rozhodnutích pracovali ti nejkvalifikovanější lidé:
•
se osobně účastní důležitých rozhodnutí, která jsou principiálně nová;
•
budou usilovat o vytvoření společného zájmu, tedy aby kolegové měli cíle shodné s cíli
organizace:
•
budou zapojovat kolegy do procesu rozhodování vždy, když jejich angažovanost bude
nejistá, nicméně potřebná:
•
zapojí i celé týmy do procesu rozhodování za účelem zvýšení odborné kvality rozhodnutí,
šíře informací a množství náhledů;
•
využijí vhodné jedince ke zlepšení odborné kvality rozhodnutí tam, kde je třeba
komplikované, sekvenční usuzování;
•
zhodnotí výkonost s ohledem na tyto principy v krátkém, středním a dlouhodobém horizontu

Zásady vedení lidí dle modelu LJI
•
•
•
•

Žádný styl vedení není univerzálně efektivní ve všech situacích vyžadujících rozhodnutí.
Žádný styl vedení není lepší než ostatní; vhodnost stylu záleží na povazu úkolu a
charakteristikách zúčastněných osob.
Všechny situace vyžadující rozhodnutí mohou být systematicky analyzovány za účelem
stanovení vhodného stylu vedení pro danou situaci.
Efektivní styl vedení zahrnuje schopnost posoudit, který styl je nejlepší, a ochotu osvojit si
ten nejefektivnější styl, i když lídrovi není přirozený.
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TESTOVÝ PROFIL
Leadership Judgement Indicator | Standard
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Preferenční skóry
21

47

Preference direktivního stylu

17

2

Preference konzultativního stylu

17

1

Preference konsenzuálního stylu

16

32

Preference delegativního stylu

Skóry adekvátnosti volby
-0,54

6

Adekvátnost pro direktivní styl

-0,14

22

Adekvátnost pro nezávislý direktivní
styl

-0,93

7

Adekvátnost pro podporovaný
direktivní styl

-0,17

3

Adekvátnost pro konzultativní styl

0,39

38

Adekvátnost pro individuálně
konzultativní styl

-0,73

1

Adekvátnost pro skupinově
konzultativní styl

0,16

2

Adekvátnost pro konsenzuální styl

0,93

55

Adekvátnost pro předsednický
konsenzuální styl

-0,61

1

Adekvátnost pro týmový
konsenzuální styl

0,13

20

Adekvátnost pro delegativní styl

0,73

64

Adekvátnost pro informovaný
delegativní styl

-0,46

4

Adekvátnost pro balistický
delegativní styl

-0,1

1

Adekvátnost v leadershipu celkem
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Leadership Judgement Indicator | Standard
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Orientace na úkol
37

32

Preference zaměření na úkol

-0,2

3

Adekvátnost pro zaměření na úkol

Orientace na spolupráci
34

0

Preference zaměření na spolupráci

-0,01

1

Adekvátnost pro zaměření na
spolupráci

Orientace na řízení
38

6

Preference zaměření na řízení

-0,35

3

Adekvátnost pro zaměření na řízení

Orientace na zplnomocnění
33

1

Preference zaměření na
zplnomocnění

0,15

3

Adekvátnost pro zaměření na
zplnomocnění
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VYHODNOCENÍ ŠKÁL
Leadership Judgement Indicator | Standard
Český soubor - manažerská populace - Percentily
Parametr

Hrubý skór

Standardní skór

Preference direktivního stylu

21

47

Preference konzultativního stylu

17

2

Preference konsenzuálního stylu

17

1

Preference delegativního stylu

16

32

Adekvátnost pro direktivní styl

-0,54

6

Adekvátnost pro konzultativní styl

-0,17

3

Adekvátnost pro konsenzuální styl

0,16

2

Adekvátnost pro delegativní styl

0,13

20

Adekvátnost v leadershipu celkem

-0,1

1

Adekvátnost pro nezávislý direktivní styl

-0,14

22

Adekvátnost pro podporovaný direktivní styl

-0,93

7

Adekvátnost pro individuálně konzultativní styl

0,39

38

Adekvátnost pro skupinově konzultativní styl

-0,73

1

Adekvátnost pro předsednický konsenzuální styl

0,93

55

Adekvátnost pro týmový konsenzuální styl

-0,61

1

Adekvátnost pro informovaný delegativní styl

0,73

64

Adekvátnost pro balistický delegativní styl

-0,46

4

37

32

-0,2

3

34

0

-0,01

1

38

6

-0,35

3

33

1

0,15

3

Preferenční skóry

Skóry adekvátnosti volby

Skóry substylů adekvátnosti volby

Kombinace dvou stylů vedení
Preference zaměření na úkol
Adekvátnost zaměření na úkol
Preference zaměření na spolupráci
Adekvátnost zaměření na spolupráci
Preference zaměření na řízení
Adekvátnost zaměření na řízení
Preference zaměření na zplnomocnění
Adekvátnost zaměření na zplnomocnění
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GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL
Preference direktivního stylu
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

21

Standardní skór

47

Nezodpovězené položky

0

Direktivní styl: ‘Já rozhoduji na základě svých nápadů’

Nízká hodnota
Velmi nízké skóre naznačuje, že respondent hodnotil direktivní styl jako vhodný daleko méně než
naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Pokud je vedoucí tou nejkvalifikovanější
osobou, tak by nepoužití direktivního stylu mohlo být vykládáno jako jeho nezájem a nedostatečné
vedení. Výsledkem by tak mohly být úkoly dokončené nevyhovujícím způsobem. Spolupracovníci
mohou pociťovat v práci spíše kulturu otevřenou diskuzím, než atmosféru zaměřenou na konkrétní
práci.

Vysoká hodnota
Velmi vysoké skóre naznačuje, že respondent hodnotil direktivní styl jako vhodný podstatně častěji
než naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Příliš mnoho direktivního stylu může
vybudovat kulturu charakterizovanou samostatným rozhodováním vedoucího, ve které se u členů
týmu rozvíjí nízký pocit uznání a sami vykonávají jen to, co jim je řečeno. Z důvodu nedostatečné
komunikace může docházet ke špatným rozhodnutím a dosažení malého nebo žádného pokroku.
Nebezpečím je autokratický nebo autoritativní styl.
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Preference konzultativního stylu
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

17

Standardní skór

2

Nezodpovězené položky

0

Konzultativní styl: ‘Já rozhoduji na základě našich nápadů’

Nízká hodnota
Velmi nízké skóre naznačuje, že respondent hodnotil konzultativní přístup jako vhodný méně než
naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Jestliže ke konzultaci s týmem ve vhodném
čase nedochází, chybí pocit důvěry a snižuje se nasazení týmu. Navíc pokud se do rozhodování
zahrnou i vhodné nápady kolegů, může být dosaženo kvalitnějšího výsledného rozhodnutí. Malé
množství porad s týmem může vést u jeho členů k tomu, že neporozumí učiněným rozhodnutím, a
že shledají své schopnosti jako v podstatě nepotřebné.

Vysoká hodnota
Velmi vysoké skóre naznačuje, že respondent hodnotil konzultativní styl jako vhodný výrazně častěji
než respondenti ve srovnávací skupině. Přílišné užívání konzultativního stylu vedení může být
časově náročné a může vést ke snížení respektu k vedoucímu, zvláště v situaci, kdy by se jiný styl
vedení hodil lépe. Kromě toho se konzultativní vedení může jevit jako manipulativní styl vedení,
jestliže se členové týmu musí účastnit mnoha porad (ať už kolektivních nebo individuálních), ale
výsledek nakonec závisí na názoru vedoucího. Takový vedoucí se s větší pravděpodobností pustí
do rizika rozhodování na základě prosazování si svého nebo snižování morálky týmu tím, že bude
působit dojmem nedostatečné důvěry v ostatní.
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Preference konsenzuálního stylu
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

17

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Konsenzuální styl: ‘My rozhodujeme na základě našich nápadů’

Nízká hodnota
Velmi nízké skóre naznačuje, že respondent hodnotil konsenzuální styl jako vhodný méně často než
naprostá většina respondentů srovnávací skupiny. Nedostatečné užívání konsenzuálního stylu
vedení může mít za následek nižší kvalitu učiněných rozhodnutí a ztrátu týmové spolupráce.
Následná menší angažovanost členů může mít škodlivý vliv na nasazení a motivaci týmu. Mohl by
vyvstat dojem, že vedoucí nedokáže ocenit přínos ostatních. Takový vedoucí je často kritizován pro
nedostatek empatie a porozumění tomu, co kolegy motivuje k optimálnímu výkonu.

Vysoká hodnota
Velmi vysoké skóre naznačuje, že respondent hodnotil konsenzuální styl jako vhodný častěji než
naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Přílišné užívání konsenzuálního stylu může
vést k pocitu nedostatku jasného vedení, velmi malému množství vykonané práce a nízké
produktivitě. Pocity neefektivního využití času jsou v této situaci běžné jak pro vedoucího, tak i pro
zbytek týmu. Někdy může hrozit nebezpečí, že vedoucí nebude vnímán jako schopný učinit
rozhodnutí bez předchozí porady s ostatními.
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Preference delegativního stylu
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

16

Standardní skór

32

Nezodpovězené položky

0

Delegativní styl: ‘Vy rozhodujete na základě vašich nápadů’

Nízká hodnota
Velmi nízké skóre naznačuje, že delegativní styl respondent hodnotil jako vhodný méně často než
naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Nedostatečné používání tohoto stylu může mít
za následek příliš malé rozdělení zodpovědnosti. To může vést ke stresu a přetížení vedoucího a
zároveň k nižší sebedůvěře a ztrátě smyslu pro spolupráci u členů týmu, pokud jim není dána
příležitost pracovat samostatně. Takoví vedoucí jsou často kritizováni pro přílišnou kontrolu a
omezování a mohou tak ztratit své talentovanější a zkušenější kolegy, kteří se mohou poohlížet po
osobním a profesním růstu jinde.

Vysoká hodnota
Velmi vysoké skóre naznačuje, že respondent hodnotil delegativní styl jako vhodný mnohem častěji
než naprostá většina respondentů ve srovnávací skupině. Pokud je užíván příliš často, může
vyvolávat pocit nedostatku kontroly a ztrátu autority, což může vést ke snížení respektu k vedoucímu
následkem jeho vnímané nezúčastněnosti. Může budit dojem, že si myje ruce nad věcmi, za které
by měl mít odpovědnost. Stejně tak může být výsledkem stres pro jedince, kteří jsou takto vedeni,
neboť se nejsou jisti svou připraveností pro převzetí celé zodpovědnosti u specifických úkolů. Pokud
tento přístup vede pravidelně ke slabým výsledkům, může být poškozována důvěryhodnost
vedoucího a celého týmu.
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Adekvátnost pro direktivní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,54

Standardní skór

6

Nezodpovězené položky

0

Direktivní styl: ‘Já rozhoduji na základě mých nápadů’
Direktivní styl je zpravidla nejefektivnější v nově vytvořeném týmu nebo v týmu, který je vystaven
neznámým situacím. Jeho použití je vhodné zejména v situacích, kdy vedoucí týmu čelí mnoha
rozhodnutím, která jsou ve většině případů stejného typu, s jakým se již dříve setkal. Kromě toho
vedoucí, kteří v tomto stylu setrvávají, se mohou rychle cítit přetíženi velkým počtem nedůležitých a
opakujících se rozhodnutí. Sami sebe mohou shledávat jako obklopené ochotným a poddajným
týmem, který však postrádá jakoukoli iniciativu, kreativitu a sebedůvěru. Pokud je vedoucí
nejkvalifikovanější osobou, tak by nepoužití direktivního stylu mohlo být vykládáno jako jeho
nezájem a nedostatečné vedení.

Adekvátnost pro konzultativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,17

Standardní skór

3

Nezodpovězené položky

0

Konzultativní styl: ‘Já rozhoduji na základě našich nápadů’
Konzultativní styl vedení je vhodný pro vyhledávání informací a vznik nových nápadů v rámci
rozvíjejícího se týmu. Konzultativní styl je zvláště cenný zejména tehdy, pokud vedoucí potřebuje
vzít v úvahu názor ostatních členů týmu, ale konečné rozhodnutí musí udělat on sám. Jestliže ke
konzultaci s týmem ve vhodném čase nedochází, chybí pocit důvěry a snižuje se nasazení týmu.
Přílišné užívání konzultativního stylu vedení může být zdlouhavé a může vést ke snížení respektu k
vedoucímu, zvláště v situaci, kdy by se jiný styl vedení hodil lépe.
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Adekvátnost pro konsenzuální styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,16

Standardní skór

2

Nezodpovězené položky

0

Konsenzuální styl: ‘My rozhodujeme na základě našich nápadů’
Tento styl je nejefektivnější pro vytváření pocitu spolupodílení se na řízení jednotlivými členy týmu,
když tým čelí situacím, které vyžadují rozsáhlý přehled znalostí, a kde členové týmu mají stejnou
odbornou způsobilost jako vedoucí. Jeho použití je ocenitelné zejména tehdy, když vedoucí pracuje
se zkušeným či různorodým týmem nebo tam, kde je k vedení nezbytné využívat spíše vlivu než
autority. Nedostatečné užívání konsenzuálního stylu vedení může mít za následek nižší kvalitu
učiněných rozhodnutí a ztrátu smyslu pro spolupráci v týmu. Přílišné užívání konsenzuálního stylu
může vést ke vnímání nedostatku jasného vedení, velmi malému množství vykonané práce a nízké
produktivitě.
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Adekvátnost pro delegativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,13

Standardní skór
Nezodpovězené položky

20
0

Delegativní styl: ‘Vy rozhodujete na základě vašich nápadů’
Delegativní styl může vytvářet vysokou hladinu motivace a morálky, pokud je užíván v případě, kdy
je tým kompetentní, a tedy schopný větší autonomii efektivně využít. Jeho použití je ocenitelné
zejména při práci se zkušeným týmem především tam, kde jedinci mohou mít v některých aspektech
rozsáhlejší odbornou znalost než vedoucí. Nedostatečné používání tohoto stylu může mít za
následek příliš malé rozdělení zodpovědnosti. To může vést ke stresu a přetížení vedoucího a
zároveň k nižší sebedůvěře a ztrátě smyslu pro spolupráci u členů týmu, pokud jim není dána
příležitost pracovat samostatně. Pokud je užíván příliš často, může vyvolávat pocit nedostatku
kontroly a ztrátu autority, což může vést ke snížení respektu k vedoucímu následkem jeho vnímané
nezúčastněnosti.
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Adekvátnost v leadershipu celkem
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,1

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Skór celkové adekvátnosti volby udává souhrnnou míru respondentovy schopnosti adekvátní volby
správného stylu vedení pro všechny styly vedení dohromady. Potom je možné porovnat, jak je
respondentova celková schopnost volit správný styl vedení (celková adekvátnost volby) sycena
adekvátností volby jednotlivých čtyř stylů vedení.
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Adekvátnost pro nezávislý direktivní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,14

Standardní skór
Nezodpovězené položky

22
0

Nezávislý direktivní styl: ‘Sám řeším problémy nebo rozhoduji na základě informací, které již mám’
Toto je direktivní styl rozhodování vedoucího, kdy řešení vychází výhradně z nápadů vedoucího. U
nezávislého stylu navíc zvolí řešení zcela sám a nezajímá se o žádné informace od kolegů.

Adekvátnost pro podporovaný direktivní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,93

Standardní skór

7

Nezodpovězené položky

0

Podporovaný direktivní styl: ‘Získám nezbytné informace od kolegů a pak sám rozhodnu, jak řešit
daný problém’
Podporovaný styl je ze své povahy direktivní, řešení je založeno výhradně na vlastních názorech
vedoucího, ale nezbytné informace jsou předtím získány od kolegů.
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Adekvátnost pro individuálně konzultativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,39

Standardní skór
Nezodpovězené položky

38
0

Individuální konzultativní styl: ‘Proberu vše s každým kolegou individuálně, zjistím, jaké má nápady,
a pak sám rozhodnu’
Coby konzultativní styl, individuální přístup zahrnuje situace, kdy jsou nejprve shromážděny návrhy
a názory kolegů, nežli vedoucí udělá rozhodnutí podle vlastního mínění. V tomto přístupu se
nesetkávají členové týmu jako skupina. Problém je diskutován s každým členem individuálně buď
tváří v tvář nebo na dálku.

Adekvátnost pro skupinově konzultativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,73

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Týmový konzultativní styl: ‘Projednám vše s celým týmem společně ve skupině, zjistím, jaké mají
nápady a doporučení, a pak sám rozhodnu’
Konzultativní styl rozhodování zahrnuje situace, kdy vedoucí shromáždí nápady a názory kolegů a
následně udělá rozhodnutí dle vlastního mínění. Při týmovém konzultativním přístupu, jak název
napovídá, se tým sejde, lídr poslouchá, co jeho členové říkají, a následně učiní rozhodnutí.
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Adekvátnost pro předsednický konsenzuální styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,93

Standardní skór
Nezodpovězené položky

55
0

Předsednický konsenzuální styl: ‘Já vedu a koordinuji jednání celého týmu tak, abychom společně
našli řešení, na kterém se všichni shodneme’
Konsenzuální rozhodování je nejdemokratičtější ze všech stylů vedení, jelikož se snaží hledat
řešení, která jsou přijatelná pro všechny členy týmu. U tohoto stylu se vedoucí ujímá řízení týmu a
vede celý proces hledání řešení. V něm má však každý člen týmu svůj hlas a na procesu se podílí.

Adekvátnost pro týmový konsenzuální styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,61

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Týmový konsenzuální styl: ‘Předložím problém k vyřešení celému týmu a všichni dohromady
hledáme řešení, na kterém se shodneme. Ve vedení jednání se členové týmu střídají anebo diskuzi
nikdo nevede.’
Při týmovém přístupu se respondent stává jedním z týmu. Toto je nejdemokratičtější možností ze
všech osmi stylů vedení, kdy je paradoxním výsledkem, že získání větší moci v rámci týmu dosáhne
lídr vzdáním se kontroly.
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Adekvátnost pro informovaný delegativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,73

Standardní skór
Nezodpovězené položky

64
0

Informovaný delegativní styl: ‘Předám všechny informace kolegům, stanovím podmínky, a s
požadavkem, aby mě průběžně informovali, jim předám odpovědnost za vyřešení problému’
Delegativní styl vedení zahrnuje situace, kdy je pověřeným pracovníkům dána svoboda vytvořit
řešení k danému problému a poté je podpořeno jakékoliv rozhodnutí, kterého dosáhli. Při
informované delegativní variantě se vedoucí setkává s pověřenými pracovníky předem, aby je
seznámil se všemi důležitými informacemi, kterými disponuje. Vedoucí je o průběhu řešení problému
průběžně informován.

Adekvátnost pro balistický delegativní styl
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,46

Standardní skór

4

Nezodpovězené položky

0

Balistický delegativní styl: ‘Předám všechny informace kolegům a také jim předám plnou
odpovědnost za vyřešení problému. Setkáme se, až když vše sami vyřeší. Podpořím každé řešení,
které navrhnou.’
Delegativní rozhodování zahrnuje situace, kdy je skupině pověřených pracovníků dána veškerá
potřebná svoboda a zodpovědnost v hledání řešení, která by měl lídr následně přijmout. Balistická
varianta představuje úvodní setkání a sdělení očekávání, vizí a cílů, ale poté je pracovníkům dána
volnost postupovat podle sebe, jsou vysláni samostatně vyřešit problém a nereferovat o průběhu
řešení, dokud nesplní svůj cíl.
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Preference zaměření na úkol
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

37

Standardní skór

32

Nezodpovězené položky

0

Adekvátnost zaměření na úkol
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,2

Standardní skór

3

Nezodpovězené položky

0

Orientace na úkol: Direktivní a delegativní styl
Orientace na úkol reprezentuje požadavek mít úkol hotový. Toho lze dosáhnout tím, že se řekne
ostatním, co je třeba udělat, nebo tím, že se kolegové nechají, aby se s problémem vypořádali.
Pokud je zaměření na úkol užíváno příliš často, členové týmu z toho mohou vyvodit, že jejich názory
nejsou dostatečně brány v úvahu a oceňovány.
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Preference zaměření na spolupráci
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

34

Standardní skór

0

Nezodpovězené položky

0

Adekvátnost zaměření na spolupráci
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,01

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Orientace na spolupráci: Konzultativní a konsenzuální styl
Orientace na spolupráci reprezentuje upřednostňování zapojení lidí bez ohledu na situaci.
Nadbytečné užívání spolupráce může být vnímáno jako neefektivní využívání času a nechuť k práci.
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Preference zaměření na řízení
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

38

Standardní skór

6

Nezodpovězené položky

0

Adekvátnost zaměření na řízení
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

-0,35

Standardní skór

3

Nezodpovězené položky

0

Orientace na řízení: Direktivní a konsenzuální styl
Orientace na řízení reprezentuje držení moci v rukou vedoucího. Tým si to může vykládat jako
nedostatek důvěry a přílišné držení moci v rukou vedoucího může způsobit, že příležitosti pro osobní
rozvoj mohou být ztraceny a potenciál rozvoje jednotlivých členů týmu se nemusí využít. To může
negativně ovlivnit efektivitu týmu a orientaci na kvalitu.

Jan Koutný
Datum 20.02.2017 | věk 39;2* | Pohlaví muž
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Preference zaměření na zplnomocnění
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

33

Standardní skór

1

Nezodpovězené položky

0

Adekvátnost zaměření na zplnomocnění
Český soubor - manažerská populace - Percentily

Hrubý skór

0,15

Standardní skór

3

Nezodpovězené položky

0

Orientace na zplnomocnění:Delegativní a konsenzuální styl
Orientace na zplnomocnění svědčí o připravenosti vzdát se vedení. Přílišné využívání zplnomocnění
může natolik rozložit vedení, že v případě, kdy je nutné prosadit nějaké řešení z pozice vedoucího,
je jeho autorita tak nízká, že budou dominovat jen jedinci, kteří jsou nejvíce slyšet, a rozvine se
přehnaně týmové prostředí.

Jan Koutný
Datum 20.02.2017 | věk 39;2* | Pohlaví muž
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