
červen / 2019

Vzdělávání 
pro Průmysl 4.0

hledají Se lidé:
roboti váS 
Potřebují

Mileniálové
a generace z:
Pokolení
rozrušených

Motivační teorie

Miroslav Jankovič: 
Dvě třetiny HR manažerů mluví 

o podceňování leadershipu

Sebevýchova
a rozvoj 
oSobnoSti

profi HR003 CERVEN obalka.qxp_Sestava 1  20.06.19  10:59  Stránka 1



5červen / 2019

Je vaše vedení připraveno k nástupu digitalizace?
Společnost Amrop v období 2016–2019 uskutečnila výzkum na
téma Je vaše vedení připraveno k nástupu digitalizace? (Are
Boards ready for Digital Disruption?). 

Výzkum byl zahájen ve druhé polovině roku 2016 a globální
Digital Practice Group Amropu v něm analyzovala profily členů
představenstva (dozorčích rad nebo ekvivalentů) 20 nejúspěš-
nějších společností dle výnosů v 15 zemích evropy a uSA. zá-
měrem je zmapovat tlak digitalizace, a především reakce lídrů

na aktuální otázky. ukončení projektu je naplánováno na listo-
pad 2019, kdy budou známy veškeré kompletní výsledky. 
Jenewein Group a Amrop Slovakia, exkluzivně pro Profi Hr, už
teď předkládají částečné údaje. Jejich zveřejnění je součástí je-
jich společensky zodpovědného přístupu k podnikání, v jehož
rámci ochotně sdílejí vlastní poznatky a zkušenosti, publikují
články, studie a analýzy. ×
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Dynamika moderního světa

nepochybně zasáhla i sféru lídrů

a vedení. Jak lze charakterizovat

současnou situaci v této oblasti?

zaprvé je třeba zdůraznit, že role lídrů
se během uplynulých desetiletí zásadně
změnila. A neustále se mění. na jedné
straně rostou požadavky, které jsou na
ně kladeny. A na druhé straně se výraz-
ně mění co, koho a zejména jakým způ-
sobem moderní lídři řídí. Hlavním úko-
lem lídrů, které z našeho pohledu před-
stavují nejvyšší výkonní manažeři, vý-
konní odborní ředitelé a statutární ředi-
telé, zůstává maximalizace zisku a bu-
dování dlouhodobě úspěšných organi-
zací. Dramaticky se však mění podmín-
ky, v jakých se tito lídři snaží uspět. Fak-
tory, které zásadně ovlivňují jejich práci,
jsou nejen klasické ekonomické cykly,
ale i globalizace, narůstající nejistota ve
společnosti, snížená předvídatelnost
prostředí, těžko odhadnutelné externí
vlivy, změny v regulaci, nástup nových
technologií i změna v očekáváních ge-
nerací, které vstupují na trh práce.

Abychom lépe pochopili ten zásadní

rozdíl, co bylo pro fungování lídrů

důležité ještě v nedávné minulosti?

Více než století platilo, že pokud se
objeví kritický problém, úkolem lídrů
jako osob stojících na vrcholu je pře-
vzít odpovědnost a kontrolu nad situ-
ací a rozhodnout. Předpokládalo se, že
na špici pyramidy stojí nejmoudřejší
a nejschopnější člověk, který svým roz-
hodováním usměrní ostatní tak, aby se
chovali rozumně. A v důsledku toho
bude celá organizace fungovat lépe.
Lépe zejména ve srovnání se situací,
v níž by lidé dostali pravomoc rozho-
dovat volně, přirozeně, v rámci svého
pole působnosti. Tradičním pohledem
na lídra tedy je, že stojí v čele určité 
hierarchie a jeho základní kompetencí
je schopnost rozhodovat a následně
kontrolovat a také schopnost realizo-
vat svou moc a přebírat vedení, když 
to uzná za nutné.

Jakým přístupem se vyznačuje nový

pohled na roli lídrů?

namísto budování hierarchie využí-
vající schopnosti několika individuí se
moderní lídři soustředí na budování ja-

kéhosi ekosystému, který dokáže vy-
užít spolupráci a specifické schopnosti
a talenty mnoha lidí v organizaci. zjed-
nodušeně řečeno, zaměřují se na hle-
dání optimálních členů do týmu a pak
se jim snaží nestát v cestě. 

Tento přístup umožňuje, že pracov-
níci nečekají, aby jim bylo určováno, co
je třeba udělat, ale naopak, sami se 
iniciativně spojují, aby řešili problémy
a využili příležitostí, které se průběžně
vynořují.

Znamená to, že jedním ze znaků lídrů

současnosti je, že se vzdávají své

moci, o kterou se mnozí ve svém stylu

řízení tak rádi opírali?

Ano, moderní lídr lidi nevede pro-
střednictvím koncentrace moci ve
vlastních rukou, ale naopak prostřed-
nictvím distribuování moci do celé or-
ganizace. Taková organizace pak fun-
guje jako navzájem propojená spolu-
pracující síť, ve které se lidé zodpovída-
jí jeden druhému více než svému nad-
řízenému. Moderní manažeři si uvědo-
mují, že v dnešním extrémně propoje-
ném světě moc spočívá spíše v tom, že

Miroslav Jankovič: dvě
třetiny hr manažerů mluví
o podceňování leadershipu

ať je situace na trhu práce jakákoliv, s aktuálním i očekávaným nedostat-
kem vůdčích talentů se musí vážně zabývat téměř všechny soukromé i ve-
řejné organizace. Na cestě k úspěchu, uznání a prosperitě jde o naprostou
nezbytnost. a tak je poptávka po informacích, technikách a strategiích bu-
dování vedení či řešení problému chybějících lídrů stále větší a intenziv-
nější. o vedení, lídrech a také roli hr manažerů v současném „VUCa“ světě
s námi diskutoval Miroslav Jankovič, senior Client Partner & board Member
z poradenské skupiny Jenewein Group.
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dokážou lidi spojovat a propojovat,
než že je dokážou vést. A tak je jejich
role stále více soustředěná ne na řízení
(executive), ale na umožňování (ena-
bling). Při tomto vnímání se mění i vý-
klad zkratky ceO. už ji nemusíme číst
jen jako chief execute Officer, ale i jako
chief enabling Officer.

Zmínil jste některé faktory, které

ovlivnily vývoj role lídrů od tradičního

pojetí po moderní. Můžete některé

z nich přiblížit?

Ačkoli to v současném otevřeném
a globalizovaném světě může překva-
pit, dnešní vrcholoví manažeři mají
méně volnosti v rozhodování. Jejich ří-
zení limituje množství regulací a pravi-
del. určitě jich je více, než by chtěli. zá-
roveň se díky zvýšené aktivitě ze strany
akcionářů dostávají pod přísnější drob-
nohled. nástup moderních technologií
zásadním způsobem ovlivňuje byznys
a je úkolem managementu, aby orga-
nizaci připravili i na nástup neočekáva-
ných fenoménů. Širší je i jejich odpo-
vědnost – dnešní lídři musejí řešit vzta-
hy s různými zainteresovanými skupi-

nami a při obrovské míře využívání
a vlivu sociálních sítí i aktivněji formo-
vat názor veřejnosti na sebe samotné
a na organizaci, v jejímž čele stojí.

Souvisejí s celospolečenským

vývojem i nějaké další změny, na které

se musí organizace připravit, pokud

chtějí uspět?

Samozřejmě, například otázky spole-
čenské odpovědnosti mají stále větší
váhu. Moderní lídři nesmějí při rozho-
dování vynechat dimenze etiky, trans-
parentnosti a férovosti. Kromě maxima-
lizace profitu se musejí soustředit i na
zvažování vlivu na životní prostředí, širší
společenský kontext a dobrou správu
společnosti vedoucí k udržitelnosti da-
ného byznysu. S tímto úzce souvisí i růst
diverzity. Mnohé studie potvrzují, že
celkové nálady ve společnosti vedou
k tomu, že v organizacích lze pozorovat
nárůst pestřejší skladby top manažer-
ských týmů. Tradičně ceO řídil organiza-
ci ve spolupráci s cFO (finanční ředitel)
a cOO (provozní ředitel). nástupem
technologií se tento tým postupně roz-
šiřuje o pozice jako cDO (ředitel digitali-
zace), ciSO (ředitel informační bezpeč-
nosti), cSO (ředitel pro udržitelnost by-
znysu) a podobně. A to ještě v budouc-
nu mohou přibýt i další pozice jako
cceO (ředitel zákaznické zkušenos-
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Miroslav Jankovič je Senior Client Partner & Board Member v JeneweinGroup. Jako respektovanýmezinárodní headhuntera poradce je klíčovým členemprofesionálních týmův Executive Search & Leadership Consulting. Má zkušenosti s vedeníma realizací projektů na úrovnivrcholového managementua vysoce specializovanýchpozic. Primárně se zaměřujena leadership a managementv regionu České a Sovenskérepubliky v celém spektrusektorů a společností.Důležitou úlohu sehrává při navazování a udržovánídlouhodobých partnerstvís klienty. 
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ti), cAO (ředitel automatizace) či crO
(ředitel robotiky). Jiná je i skladba týmů
jako takových. Běžná je mozaika, v níž
se propojují různé oblasti a témata, při-
čemž další výzvou pro všechny lídry je
různá věková, národnostní či jiná struk-
tura zaměstnanců.

Zasahují zmíněné změny i do oblasti

optimálního nastavení a personálního

obsazení správních orgánů?

i správní orgány mění svou roli. Po-
souvají se od primární role garantování
dobré správy společnosti více do role
partnera pro nejvyšší výkonný manažer-
ský tým. Děje se to zejména v tématech
jako strategický rozvoj, talent manage-
ment a vztahy s akcionáři. Členové
správních orgánů mnohem častěji di-
skutují o strategii a podrobněji se věnují
oblastem, jakými jsou trh a vývoj trhu,
zákazníci či konkurence. Ve větší míře se
věnují talent managementu, což bylo
ještě donedávna výlučným tématem
vrcholového managementu, a to s ohle-
dem na plánování nástupnictví i na po-
silování kritických oblastí prostřednic-
tvím strategického přístupu k získávání
talentů. cílem je už dnes hledat lidi na
pozice, které budou potřeba v budouc-
nosti.

V čem ještě se změnila role správních

orgánů?

Kromě zmíněných je třetí prioritou ob-
last řízení rizik. Ta souvisí nejen s nástu-
pem digitalizace a posilováním kyberne-
tické bezpečnosti, ale i s řízením reputač-
ních rizik spojených s náročnou kontro-
lou instantní komunikace na sociálních
sítích. Podobně jako v manažerských tý-
mech i na úrovni statutárních ředitelů lze
dále vidět růst rozmanitosti v jejich slo-

žení, zastoupení odborností souvisejících
s digitalizací a výraznější nástup tzv. ne-
závislých ředitelů. Toto vše posiluje vý-
konnost těchto orgánů zajišťujících kva-
litnější správu dané organizace.

Jak to vypadá v praxi? Je

v organizacích, pro které jako poradce

pracujete, téma vedení v centru

zájmu?

určitě ano. i průzkum, který jsme zre-
alizovali na reprezentativním vzorku
manažerů lidských zdrojů, potvrdil dů-
ležitost tohoto tématu pro pokrok orga-
nizace a její výkon. Pouze méně než tři
procenta dotazovaných měla pocit, že
toto téma se jich netýká a je pro ně ne-
podstatné. Důvodem bylo, že tuto otáz-
ku považovali za vyřešenou. na druhé
straně až dvě třetiny personálních ma-
nažerů se vyjádřily, že téma vedení je
v jejich organizaci podceňováno. za
adekvátní a přiměřeně řešenou otázku
identifikace a rozvoje lídrů považovali
personální manažeři v třetině oslove-
ných organizací.

Jakým způsobem organizace

přistupují k identifikaci a následnému

rozvoji lídrů a budoucích lídrů?

náš průzkum ukázal, že snahu identi-

fikovat lidi s vůdčím potenciálem dekla-
rují téměř všechny organizace. O důleži-
tosti této aktivity svědčí i zjištění, že hle-
dáním lídrů se zabývají nejen personál-
ní manažeři, ale že je to úkol, který na
sebe aktivně přebírá i nejvyšší vedení.
Dnes už organizace minimálně tuší, že
se tématem práce s interním talentem
a identifikací vůdčího potenciálu musí
zabývat. Jen některé z nich však mají
opravdu propracovaný systém, jak ten-

to potenciál identifikovat a jak s ním
dále pracovat. Podle zmíněného prů-
zkumu je formalizovaný systém identifi-
kace lídrů zavedený v méně než jedné
třetině zkoumaných společností. naše
praxe však jednoznačně potvrzuje, že
pouze systematickou prací při identifi-
kaci a rozvoji lídrů lze dosáhnout maxi-
mální výkonnost. Právě uplatňování
správného typu vedení vhodného pro
danou organizaci odlišuje firmy s oprav-
du vysokým výkonem od firem úspěš-
ných a méně úspěšných.

Sahají organizace při vyhledávání lídrů

spíše do vlastních řad nebo do

externího prostředí?

některé organizace se spoléhají na to,
že vůdčí potenciál je patrný na první po-
hled nebo, že se lídr projeví sám, a proto
je dostačující si takto projeveného po-
tenciálu všimnout a následně s ním pra-
covat. Speciální psychodiagnostické me-
tody se ve firmách při identifikaci lídrů
využívají méně často, spíše se jejich maji-
telé, resp. management obrací na pora-
denské společnosti, které se tématem
vedení včetně strategického získávání ta-
lentů a nástupnictví, které je alfou
a omegou zejména v rodinných podni-
cích, odborně zabývají. identifikaci lídrů
je třeba směřovat na všechny úrovně.
Platí totiž, že čím dříve organizace doká-
že identifikovat potenciál člověka, tím
rostou její šance vychovat si budoucího
lídra i udržet si člověka s vysokým poten-
ciálem. Součástí tohoto procesu je hledá-
ní a získávání lídrů z externího prostředí.
Pohled mimo organizace je stejně důle-
žitý jako práce s interními talenty. 

Dynamika změn, vzájemná

propojenost světa a vysoké pracovní

nasazení lídrů je podrobuje mnohým

zkouškám. Ne všichni však svou roli

zvládnou bez „ztráty desítky“… Jak

obstát a nezpronevěřit se vlastním

i obecně uznávaným hodnotám?

určitě není jednoduché přijímat roz-
hodnutí, která lze označit nejen jako
dobrá, ale navíc i jako moudrá. za dobrá
považujeme rozhodnutí, která přinášejí
výsledek, zohledňují minimalizaci rizik

Pokud chce organizace dosáhnout stanoveného cílea uspět ve stále náročnějším prostředí, pokud procházítransformací nebo pokud potřebuje nový byznys model,který bude reflektovat novou strategii, musí zvýšit svouagilitu čili akceschopnost. Pod agilitou je přitom třebarozumět celkovou připravenost vnímat a chápat měnící se prostředí.
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s nimi spojených a zvažují a překonávají
obvyklé předsudky. Dobrá rozhodnutí
se stávají moudrými, když holistickým
přístupem čili celostním pohledem zo-
hledňují i nejednou složitá společenská
a etická dilemata byznysu. Harvard Busi-
ness review již několik let připravuje
žebříček stovky ceO´s s nejlepšími vý-
sledky. Součástí tohoto hodnocení je
i tzv. eSG rating neboli environmental,
Social & corporate Governance rating,
který hodnotí postavení organizací pod-
le přístupu k environmentálním a širším
společenským a etickým výzvám sou-
časnosti. Porovnání výsledků těch, které
můžeme označit za hodnotově principi-
ální, ohleduplné k prostředí a eticky
fungující, s těmi, kteří jsou hodnotově
flexibilní a primárně zaměřeni na sebe
a maximalizaci profitu vlastní firmy, uká-
zalo, že lídři v první skupině dosáhli
v průměru pětkrát vyšší dvouleté ná-
vratnosti aktiv, než lídři, kteří byli ochot-
ni dělat morální kompromisy.

Co si lídři budoucnosti musejí

uvědomit, pokud chtějí, aby jejich

rozhodnutí byla nejen dobrá, ale

i moudrá?

Mnozí lídři jsou na cestě k moudrému
rozhodování, avšak přehlížejí důležité
kroky – málo se věnují sebereflexi, do
svých rozhodnutí zřídka zapojují okolí
a do třetice neradi poslouchají názory
a protiargumenty, které zpochybňují je-
jich přesvědčení. Ačkoli kladou velký dů-
raz na etiku a etické fungování sebe
a svého byznysu, často jsou konfrontová-
ni s etickými dilematy, v nichž v zájmu
profitu nebo pro tlak okolí udělají morál-
ní kompromis. Kromě toho jim proaktiv-
ní zjišťování zpětné vazby není vlastní,
a přitom právě to je klíčem k sebepozná-
ní a vlastnímu rozvoji. Povzbuzením je,
že dnes už je možné měřit a hodnotit,
kde se na cestě od dobrého k moudrému
rozhodování nacházejí organizace a je-
jich lidé. Víme, jak se cíleně rozvíjet a po-
souvat, aby rozhodnutí, která se dějí
v naší firmě a jsou o naší firmě, maximali-
zovala návratnost aktiv díky holistickému
a etickému přístupu k podnikání.

Jaké doporučení byste jako zkušený

poradce a mezinárodní headhunter

směřoval k organizacím, které chtějí

pokročit v tématu vedení?

Pokud chce organizace dosáhnout sta-
noveného cíle a uspět ve stále náročněj-
ším prostředí, pokud prochází transfor-
mací nebo pokud potřebuje nový byznys
model, který bude reflektovat novou stra-
tegii, musí zvýšit svou agilitu čili akce-
schopnost. Pod agilitou je přitom třeba
rozumět celkovou připravenost vnímat
a chápat měnící se prostředí, individuální
a firemní fungování v něm a schopnost
rychle se adaptovat. A této rostoucí vý-
konnosti lze dosáhnout pouze díky lí-
drům, kteří dokážou lidi kolem sebe in-

spirovat k rostoucím výkonům. základem
toho je správně identifikovat talent, po-
tenciál a oblasti rozvoje manažerů a lídrů
a následně i řídit jejich rozvoj směrem
k osobnímu růstu a akceleraci růstu fi-
rem, které vedou a v nichž pracují. Agilní-
mi organizacemi jsou jednoduše ty, které
rychle reagují na měnící se prostředí, ve
kterých se prosazují principy podnikavos-
ti a odolnosti a které dokážou zákazníko-
vi nabízet nejen standardizované, ale i na
míru šité produkty a řešení. Agilita vyža-
duje dynamiku organizace ve smyslu
rychlosti a schopnosti se přizpůsobovat,
zároveň však vyžaduje stabilitu v podobě
opěrných bodů a principů, na nichž orga-
nizace stojí a které se nemění.

Jak by na tuto situaci měli reagovat 

HR manažeři?

role Hr manažerů je v této situaci
velmi obtížná. V současnosti je od nich
očekávána role kvalitního servisního
„Hr byznys partnera“ a práce na objed-
návku top managementu. Jsou proto
často vnímáni jako interní dodavatel za-
jišťující bezproblémové fungování Hr
operativy: nábor, rozvoj, odměňování,
retence, outplacement... Podle mého
názoru by se ale měli daleko více ujímat
role garanta rozvoje kvality vedení a lí-
drů ve své organizaci. Tj. sledovat aktu-
ální světové trendy v této oblasti – např.
systémy vertikálního rozvoje myšlení lí-
drů jejich nových i4 kompetencí (imagi-
nace, integrace, inspirace a intuice)
a přinášet náměty pro jejich implemen-
taci do své organizace. Jen tak mohou
Hr manažeři udržet krok s dramatický-
mi společenskými změnami a pomoci
své organizaci a jejím lídrům čelit vý-
zvám tzv. VucA (Volatile, uncertain,
complex & Ambiguous) světa. × red

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která
realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval její zakladatel Dr. Jean-François
Jenewein. Od roku 1990 postupně získala pověst respektovaného partnera
ve strategic Management & leadership Consulting, executive search a Public
Affairs & Government Relations. Prostřednictvím kanceláří v Praze a Bratislavě
a mezinárodní přítomnosti v Bruselu a londýně drží prst na pulzu nejnovějšího
vývoje a nabízí osvědčená řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

O sPOlečnOstI

Nástup moderníchtechnologií zásadnímzpůsobem ovlivňujebyznys a je úkolemmanagementu, abyorganizaci  připravili i nanástup neočekávanýchfenoménů.
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