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Manažerské funkce - vedení



Vedení

Manažer vede, usměrňuje, stimuluje a motivuje 

své podřízené k plnění úkolů.

• nejedná se o manipulaci

• ovlivňování pomocí psychologických metod a 
vlastností manažera a jeho zaměstnanců

 inteligence

 chápavost 

 vstřícnost

 preciznost

 samostatnost v rozhodování, řešení úkolů



Vůdcovství – (Team leader, leadership)
Manažer je vůdce týmu, který umí:

- získat a nadchnout pro určitý úkol, projekt - musí 

tomu sám věřit 

- inspirovat a motivovat k výkonu

- efektivně a odpovědně využívat své moci

Motivace
Je dlouhodobá pobídka k pracovnímu úsilí.

Je to souhrn osobních cílů, jejichž dosažení je 

podmíněno dosažením zadaných cílů



Motiv
- je vlastní vnitřní pohnutka

Stimuly
- jsou to krátkodobé pobídky z vnějšího prostředí
- zvyšují motivaci k pracovnímu úsilí, člení se na:

pozitivní a negativní          pozitivní a negativní

Stimulace 
- je soubor vnějších podmětů, pobídek k činnosti

hmotné nehmotné



Nejznámější motivační teorie:

Teorie úspěchu neboli 
Mcclellandova teorie

Maslowova teorie potřeb

Teorie X a Y



Teorie úspěchu

Vychází z předpokladu – lidé v zaměstnání mají

3 základní potřeby:

1. úspěch – odpovědnost za úkol, pochvala

2. moc – kontrolovat a ovlivňovat

3. náklonnost – touha po respektu, uznání

Efektivní manažer – převládá touha po úspěchu 

a moci



Seberealizace

Uspokojení z práce

Sociální potřeby

Existenční jistoty

Fyziologické potřeby

Maslowova teorie 
lidských potřeb



Teorie X a Y

• Teorie je založena na přístupu manažera k 
zaměstnanci:

teorie krátkého vodítka teorie dlouhého vodítka

Manažer 
typu X

Manažer 
typu Y



Manažer typu X – krátké vodítko

• Předpokládá, že zaměstnanci:

- nejsou zodpovědní, pracují jen pro peníze,

- nemají rádi práci, jsou líní, nedůvěryhodný

• Jak je motivovat k práci?

- přesně stanovit úkol, jak postupovat a termín

- odměnou je pouze mzda

Manažer rozhoduje za své zaměstnance a vše si

důkladně zkontroluje



Manažer typu Y – dlouhé vodítko

• Předpokládá, že zaměstnanci:

- mají rádi práci, jsou zodpovědní, samostatně řeší 

problémy, umí se rozhodovat

• Motivování těchto zaměstnanců:

- umožní jim pracovat samostatně, naslouchá jejich 

názorům, přenechám jim vlastní realizaci, odměnou 
je i pochvala, ocenění



Procvičování

1. Vyjmenujte kladné stimuly.

2. Vyjmenujte záporné stimuly.

3. Co znamená krátké vodítko?

4. Co znamená dlouhé vodítko?



Zdroj
• KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Grada Publishing, Praha 2011,

ISBN 978-80-247-3868-0

• KYNCLOVÁ, J., KARÁSKOVÁ ,E. Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy, 
Fortuna, Praha 2009,  ISBN 978-80-7373-061-1


