
K úspěchu je potřeba hlava i srdce

Před třiceti lety byl považován za ideál manažera člověk s vysokou mírou 
rozumové  inteligence  (IQ),  dobrým  vzděláním  a  zkušenostmi  z řídící 
praxe.  V devadesátých  letech  se  u  nás  stává  ideálem  vysokoškolsky 
vzdělaný  člověk  s praxí  a  titulem MBA.  Takových jsou dnes  již  stovky. 
Přesto lze tvrdit, že úspěšných manažerů a skutečných leaderů mezi nimi 
najdeme jen několik desítek. 

V čem je příčina, že ani toto vysoce ceněné vzdělání nezaručuje úspěch? 
Tak jak potvrdily i rozsáhlé výzkumy na univerzitách v USA, může za to 
emoční  inteligence (EI).  Potvrzuje se,  že právě onen zázrak – EI  –  je 
nejdůležitější součástí výbavy úspěšného manažera. Stručně připomínám, 
že je to komplex osobních předpokladů, které umožňují manažerovi získat 
lidi pro věc, motivovat své okolí a vytvořit nadšený pracovní tým. Dodám 
ještě  další  známý  závěr  o  emoční  inteligenci  –  dá  se  rozvíjet,  a  to 
v jakémkoliv věku.

U  nás  se  zatím  k velmi  úspěšným  manažerům  řadí  většinou  ti,  které 
obdařila příroda a kteří vyrůstali v prostředí podporujícím EI. V atmosféře 
otevřenosti,  oceňování,  podpory  povzbuzování  a  tolerance.  Méně  často 
potkáme manažera, který na rozvoji  své osobnosti  cílevědomě pracuje. 
Lze říci, že rozvoj profesních znalostí a manažerských technik, tedy práce 
s vlastní  hlavou, se stal  běžnou součástí  manažerského rozvoje.  To, co 
vede  dále  k rozšiřování  možností,  obohacení  vlastní  škály  nástrojů  pro 
práci  s lidmi,  je  úsilí  o  zapojení  srdce – a tedy rozvoj  EI.  To je  zatím 
v rozvojových  programech  Popelkou.  Přitom  hlavní  experti  v oblasti 
výzkumu emoční inteligence včetně Daniela Golemana se shodují, že tento 
rozvoj má přímý vliv na manažerovy pracovní výsledky.

Jak ale začít? Existuje pro to „jen jeden“, zato však zásadní předpoklad. Je 
potřeba se nadchnout pro osobnostní rozvoj a chtít se učit. Bez oddanosti 
této věci se jakákoliv aktivita mine účinkem. Vypadá to prostě, ale praxe 
je jiná.  Stává se,  že se manažer  bez ohledu na výši  pozice vznáší  na 
obláčku dokonalosti, neomylnosti. Úspěchy, kterých dosáhl, považuje za 
dostatečné bez ohledu na to, jakým způsobem se k nim dostal. Touha po 
rozšiřování  schopností,  zvýšení  rozsahu svých  sociálních  dovedností,  je 
vlastní jen několika málo jednotlivcům. V jednom poradenském projektu 
jsme  sestavovali  rozvojový  plán  pro  TOP  management.  Manažeři  byli 
vyzváni, aby označili oblast, ve které by se rádi zdokonalovali. Nebylo pro 
nás  překvapením,  že  oblast  „rozvoj  osobnosti“  označil  pouze  jeden  ze 
sedmi. 
Co je základem, na kterém se v rozvoji vůdčí osobnosti staví?



Základem  je  práce  na  sebeuvědomění.  Aby  je  člověk  získal,  musí  se 
podívat sám do sebe a naučit se pochopit vlastní emoce, uvědomit si co 
cítí a proč. Pokud má zlost, musí si ujasnit proč ji má, pokud je sklíčený, 
musí přijít na to, co sklíčenost vyvolalo.  Příčinu emocí potřebujeme znát 
proto,  abychom se  s ní  dokázali  na  vědomé  úrovni  vypořádat  nebo  ji 
odstranili. Pádným důvodem je, že emoce ovlivňují rozhodování, způsob 
jednání,  ale  i  pracovní  výkon každého.  Některé  z emocí  mají  negativní 
dopad na psychiku člověka a pracovní výkon s nimi jde obvykle dolů.

Jde tedy o to emoce ze svého pracovního života vyloučit ? 
V praxi se potkáváme s názorem, že slovo emoce je něčím, co „do práce 
nepatří“ nebo dokonce strašákem. Nelze však emoce nemít, jde o to je u 
sebe dobře znát. 
Člověk je historicky naprogramován jako tvor, který musí bojovat o přežití 
a  soutěžit  o  získávání  a  udržování  dobrého  postavení.  Je  to  v lidské 
přirozenosti. Obranné nebo útočné reakce jsou vyvolány spíše emocemi 
s negativním nábojem, pozitivní emoce člověka do značné míry v boji o 
přežití demobilizovaly. Zlost, strach, rozmrzelost, zklamání, pocity křivdy, 
smutek,  sklíčenost jsou dle naší  „výbavy“ častější  než radost,  nadšení, 
uspokojení, veselost.

V současnosti však na rozdíl od dávné minulosti vyhrávají ti, kteří dokáží 
pracovat v týmu a jednat velmi kooperativně a otevřeně přátelsky. Podle 
našich zkušeností z poradenské praxe úspěšní manažeři nebojují o pozici 
vedoucího smečky, nesoupeří navzájem. Soupeřivost obracejí navenek – 
vůči svým konkurentům. Uvnitř týmu dokáží probudit své pozitivní emoce 
–  přátelství,  spolupráce,  radost  z  blízkosti  druhého  člověka.  Nebo  tak 
alespoň umí jednat, i když se momentálně necítí dobře.

Uvědomíme-li si vlastní pocity, děláme první krok k pochopení, že myslíme 
a  jednáme  právě  pod  jejich  vlivem.  Profesionál  nereaguje  pod  vlivem 
emoce nevědomě, nedostává se do její moci. Pokud jsme třeba rozmrzelí, 
máme sklony jednat příkře, nevlídně a nekooperativně. Jednáme tak i vůči 
lidem, kteří rozmrzelost nevyvolali – a co je horší – i vůči lidem, na nichž 
nám velmi záleží. Manažer tak může „zkazit“ diskusi o důležité věci tím, že 
jeho vystupování bude momentálně pro partnera nepříjemné. A to jenom 
proto, že byl rozmrzelý nebo měl zlost na někoho jiného, což se projevilo 
v jeho volbě slov, tónu hlasu, neverbálních projevech – „sálalo to“ z něj. 

Jak mohou emoce manažera ovlivnit výkon týmu?  
Emoce  jsou  nakažlivé.  V malé  skupině  tedy  nálada  často  závisí  na 
emočních projevech vedoucího nebo toho, kdo přijde první nebo kdo má 
největší  neformální  vliv. V konečném důsledku fungující  a výkonný tým 
příchodem emočně nestabilního manažera  ztrácí  svou výkonnost.  Proto 
k sebepoznání připojujeme další emoční disciplínu, sebeovládání. Zde je 
ještě  více  zřejmé,  proč  je  dobré  sebeovládání  rozvíjet.  Manažerům 
umožňuje nejen udržet si chladnou hlavu při řešení problémů, nese také 



schopnost  přizpůsobit  se  snadněji  změnám,  přijímat  dobré  nápady, 
podporovat inovace a získávat nové informace. 

Sebeovládání působí zároveň jako hnací síla při rozvoji osobnosti. Můžete 
je využít při překonávání pudové touhy po někdy až bezohledné cestě k 
osobním úspěchu, vítězství  nad kýmkoliv. 

Další  součástí  sebeuvědomění,  která  zaslouží  zvláštní  pozornost  v práci 
s hlavou i srdcem, je pevné vědomí vlastní ceny a jasná perspektiva cílů, 
kterých  chce  člověk  dosáhnout.  Zde  bývá  další  kámen  úrazu  našich 
manažerů.  Občas nemají  ujasněnou hierarchii  svých hodnot a osobních 
životních cílů. Snad je to stále ještě důsledek minulého období, kdy se lidé 
nemohli  realizovat.  Možná  jde  o  důsledek  výchovy  a  vzdělání,  které 
nevedou k tomu, aby se lidé naučili stanovovat si své cíle. 

Manažer,  který  si  ujasní  perspektivu a  cíle,  nebude náchylný chaoticky 
využívat různých příležitostí, které se zdají být lákavé. Bude žít aktivně, 
půjde za jejich naplněním. Nebude plýtvat časem a silami na zkoušení 
výhodnosti příležitostí. 

Cesta k ujasnění osobních životních hodnot a cílů není snadná. Hodnotou 
pro  velkou část  lidí  jsou osobní  vztahy,  možná majetek,  rodina,  určitě 
osobní  úspěch.  Ovšem  pořadí  těchto  hodnot,  jejich  konkretizace  a 
přepracování  do cílů  je  věcí  každého jednotlivce.  Někteří  naši  klienti  - 
manažeři  řeší,  zda  spojovat  pracovní  a  osobní  cíle.  Údajně  vycházejí 
z toho, že umí oddělit život pracovní od osobního. Během spolupráce jim 
ukazujeme, že to reálně nejde. Ne na úrovni emocí, tam kde se k hlavě 
přidává srdce. 

Uvedu  příklad.  Spolupráci  s majitelem  výrobního  podniku  jsme  zahájili 
proto, že chtěl řešit zvýšení produktivity práce ve firmě a hledání nových 
zákazníků pro jejich výrobky. Již v úvodu individuálního koučování začalo 
být zřejmé, že jeho výsledky jsou ovlivněny nefungujícími vztahy v rodině. 
Hodnotou,  kterou  rozvíjel,  byla  tolerance  k různým  názorům.  To  mu 
přineslo  ve  firmě  schopnost  získávat  nové  informace,  v rodině  zase 
schopnost se ovládat při některých diskusích, které jej dříve myšlenkově 
ochromovaly.  A  dnes  je  výsledkem  jeho  individuálního  rozvoje  nejen 
zvýšená produkce firmy o třetinu, ale i větší rodinná pohoda. 

Další  přínos  lepšího  poznání  sebe  sama  vidíme  ve  schopnosti 
sebemotivace. 
Manažer, který má osobní cíle, ujasněné pořadí hodnot a ví co je „vyšším“ 
cílem podnikání  v jeho  společnosti,  může  promítnout  některý  ze  svých 
osobních cílů právě do této mise. Pokud zjistí, že jsou v souladu, bude se 
cítit dobře, získá optimismus, má šanci stát se manažerskou „hvězdou“, 
bude-li chtít. Je totiž schopen motivovat sebe i jiné k vyšším cílům. 



Může však také zjistit,  že jeho osobní  cíle  se nijak  nedají  sloučit  s cíli 
společnosti. Pak se musí rozhodnout, jestli zůstane a bude dál žít ve stavu 
nespokojené rozmrzelosti a bude tudíž neúspěšný nebo průměrný. 

Emoční  sebeuvědomění  a  sebeovládání  na  základě  poznání  vlastních 
emocí a hodnot je rozhodující pro úspěch ve všech povoláních, které mají 
co  činit  přímo  s lidmi.  Od  manažerů,  přes  finanční   a  jiné  poradce, 
pojišťovací  pracovníky,  po  prodavače.  Pokud  manažer  touží  stát  se 
vynikajícím  leaderem,  který  kolem sebe  šíří  energii,  který  má  často  i 
přátele a rodinu, je pro něj rozvoj v této oblasti přinejmenším výhodný.


