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Jakub Procházka, Martin Vaculík, Petr Smutný. Psychologie efektivního leadershipu. 

Praha: Grada, 2013. 139 s. 

 

Předkládaná publikace kolektivu autorů patří k prvotním a zároveň vyhledávaným výtiskům tohoto 

druhu na českém trhu. Seznamuje nás totiž s problematikou leadershipu, se kterou se u nás 

setkáváme poměrně často, jak už z pozice samotného vedoucího týmu státních či soukromých 

podniků, rezortů školství, služeb, výzkumu apod., tak z pozice člena týmu. To neznamená, že se 

tímto termínem doposud nikdo z odborníků nezabýval, naopak řada autorů jako Bělohlávek, 

Hermochová, Hroník, Kociánová, Kmoníčková, Mikuláštík, Wagnerová a další také píší na toto 

téma. V jejich dílech však především nacházíme teoretické vymezení pojmů, teoretické kontexty 

všech možných faktorů, které působí na řízení výkonnosti, hodnocení kompetencí či zpětné výstupy 

efektivních týmů. Český trh však postrádal publikaci přímo zaměřenou na praktické výzkumy, které 

obhajují koncepční rámec daného zájmu. 

Kniha čtenáře uvádí do odborné problematiky od definování pojmů leadership a leader, přes 

osobnostní faktory efektivity leadera až po odlišnosti mezi transakčním a transformačním 

přístupem, včetně nabídky vhodných psychologických testů. Autorům se velkolepě podařilo přinést 

co nejvíce informací ze zahraničních studií. Každá kapitola a podkapitola je vždy prezentována 

konkrétními zahraničními výzkumy, které adekvátně obhajují základní principy efektivního 

leadershipu. 

Co může být ovšem zároveň negativně vnímáno českým čtenářem, je fakt, že konkrétní výkony pod 

vedením různých modelů manažerských dovedností se mohou v českém prostředí jevit jinak, než je 

tomu v zahraničí. Autoři jsou totiž inspirováni výhradně zahraničními studiemi a výzkumy. 

Nicméně celková čtivost dané publikace je dána především formou a stylem, jak předat čtenáři co 

nejvíce faktických dat v relativně útlé knize. Autoři k tomu využívají efektivní formu předávání. 

Konkrétně na začátku kapitoly je v rámečku uvedeno to nejpodstatnější a v závěru ještě uvádějí 

doporučení do praxe, jak s konkrétním postupem docílit například posuzování efektivity leadera. 

Čtenáře jistě podnítí otázka, zda můžeme budoucího efektivního leadera rozpoznat ještě předtím, 

než převezme vedení, nebo co musí leader dělat jinak, v čem se musí změnit, aby byl efektivnější 

apod. 

Faktem zůstává, že k odpovědím na věcné dotazy autoři využívají poměrně širokého rozměru 

zahraničních výzkumů z poslední doby, přesto by se dalo vytknout, že by čtenáře psychology 

zajímala i konkrétní data uváděných výzkumů. Například ve studii Hogan a Kaiser, 2005 (s. 22), 

kteří, jak uvádějí, se neopřeli jen o rozhovory s manažery, ale prošli dosavadní výzkumy v oblasti 

leadershipu a hledali u nich různé faktory, které s nimi souvisí. Ve své přehledové studii shrnují pak 

poznání a nabízejí šest faktorů ovlivňující efektivitu leadera – kompetence, implicitní modely 

leadershipu, postoje, osobnostní rysy, nekompetentnost manažera, efektivní organizace. Nicméně 

zde chybí informace metodologické věrnosti koncepce studie  jaký vzorek probandů byl zkoumán, 

v jakém tržním prostředí apod.  

Tato forma nabízených výzkumů a studií je v celé publikaci, kromě závěru, kde na stránce 112 jsou 

odbornému čtenáři nabídnuta vstupní data o výzkumu. Konkrétně studie autorů Kelloway, Barling a 

Helleur (2000), kdy rozdělili čtyřicet manažerů kanadské společnosti působící ve zdravotnictví do 

čtyř skupin. Další studie autora Rowolda (2008) potvrdila slabý měřitelný vliv skupinového 

koučinku na zvýšení míry transformačního leadershipu trénovaných manažerů. Abrell a kol. (2011) 

využili kombinace workshopu a skupinového koučinku při tréninku transformačního leadershipu 

u německých manažerů farmaceutické firmy.  
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Zatímco tři měsíce od úvodního workshopu nezaznamenali podřízení změnu v přístupu trénovaných 

manažerů, po šesti, devíti a dvanácti měsících již hodnotili své nadřízené jako více transformační 

leadery. Z uvedených výzkumů vyplývá několik důležitých poznatků pro trénink transformačního 

leadershipu : 1. Trénink transformačního leadershipu má vliv na to, zda bude nadřízený vnímaný 

svými podřízenými jako více transformační leader, ale také na objektivně měřitelné ukazatele 

výkonu skupiny. 2. Výsledky tréninku transformačního leadershipu se mohou projevit až s časovým 

odstupem, například až po půl roce. 3. Workshop, individuální konzultace i skupinový koučink jsou 

efektivními metodami pro rozvoj transformačního přístupu. 

 

V kapitole „Jak identifikovat dobrého leadera a zhodnotit jeho výkon“ se autoři zaměřují na 

metody Assessment centra, na některé typy vícezdrojové zpětné vazby a psychologických metod – 

konkrétně na Pětifaktorový model osobnosti – Big Five, GMA testy – testy kognitivních 

předpokladů, specifických kognitivních předpokladů, postojů a hodnot potenciálních leaderů. Opět 

je i tato kapitola efektivně zhodnocena v podobě doporučení pro praxi odborníka: 1. Při měření 

potenciálu k tomu být efektivním leaderem, i při měření leadershipu, vždy kombinujte více různých 

přístupů k měření. 2. Psychologické testy jsou jedinečné. Vyhýbejte se metodám, u kterých nemáte 

k dispozici údaje o standardizaci, předejdete tak riziku špatného měření. 3. Rozhodnete-li se využít 

k identifikaci potenciálních leaderů rysy Big Five, využijte k měření metodu, která je založena na 

teorii Big Five a je primárně určena k měření těchto rysů – např. NEO – FFI. 4. Vyplňování 

sebeposuzovacích metod může být v některých případech, např. výběrové řízení, hodnocení výkonu, 

ovlivněno sociální žádoucností. Proto využijte takové metody, které umožňují sociální žádoucnost 

měřit nebo metody s nízkou zjevnou validitou. 5. Využijete-li testy GMA, počítejte s tím, že jsou 

testovanými považovány za méně spravedlivé a méně zjevně validní než metody, které mají zjevný 

vztah k obsazované pozici. Proto testované dobře informujte o smyslu zařazení těchto testů a o 

vztahu měřených kognitivních schopností k efektivitě leadershipu. 6. Při měření integrity můžete 

smysluplně využívat zjevné testy nebo osobnostní testy integrity. Ty jsou lepším prediktorem různých 

projevů neproduktivního chování, zatímco zjevné testy lépe predikují oblast nepoctivého jednání. 

 

Tímto jedním příkladem z celé řady doporučení, které jsou součástí jednotlivých zajímavých 

kapitol, bych chtěla oslovit všechny zájemce o danou publikaci. Ať je dobrým průvodcem 

ke studiu, k vyhledávání nových efektivních leaderů, k hodnocení stávajících leaderů a k celému 

širokému managamentu organizační psychologie. 
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