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Každý se může stát 
LÍDREM
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Nelson Mandela, Winston Churchill, Mahátma Gándhí, George Bush, Matka Tereza, 
V. I. Lenin, Johanka z Arku – kdo z těchto lidí je pro vás představitelem lídra?

 ÷ Text: PhDr. Norbert 
Riethof, ředitel Coaching 

Systems 

 ÷ lustrace: Filip Černý
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Lídrem pro nás 
může být každý, 
kdo je schopen 
nám poskytnout 
to, co sami 
nemáme. Ať už 
jde o inteligenci, 
bohatství, krásu, 
sílu nebo odvahu.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷



www.comenius.cz12

ESEJ

NORBERT RIETHOF 

je ředitelem a zakladatelem 

společnosti Coaching Systems. 

Věnuje se exekutivnímu 

koučování a vystupuje na me-

zinárodních odborných konfe-

rencích. Je jediným českým 

koučem s individuální akredi-

tací EIA Practitioner od Evrop-

ské rady pro mentorink a kou-

čink (EMCC) a zároveň je certi-

fi kovaným lektorem jungovské 

typologie osobnosti podle 

MBTI®. V současnosti se sou-

střeďuje na budování Academy 

of Coaching Excellence, kde 

vede několik workshopů, na-

příklad Inspirativní leadership 

či Gestalt koučování.

Vůdcovství je téma, které vzbuzuje mnoho emocí, a zá-
roveň neexistuje shoda na tom, zda se lídrem rodíme, 
či stáváme, které vlastnosti jsou pro leadership ne-

zbytné a zda je mezi tak různorodými osobnostmi (jako na-
příklad ve výše uvedeném výčtu) nějaká jednotící linka nebo 
společný jmenovatel.

Výzkumy v této oblasti naznačují, že velmi zjednodušeně mů-
žeme říci, že lídrem pro nás může být každý, kdo je schopen 
nám poskytnout to, co sami nemáme. A výčet je velmi široký 
– od inteligence, úspěchu a bohatství přes krásu, sílu, odvahu 
až po osobnostní vlastnosti, které ten druhý má, a my nikoliv.

Není lídr jako lídr
Různé typologie lidí nám vysvětlují, že lidé mají své silné 
stránky a zároveň oblasti pro rozvoj. Někteří  lídři právě díky 
své silné osobnostní preferenci získávají pomyslné „body“ 
u ostatních a posouvají se na společenském žebříčku směrem 
vzhůru.

Na základě sebepoznání a porozumění sami sobě a druhým 
jsme lépe schopni – a především ochotni – přijímat odlišnosti 
mezi lidmi jako něco cenného, nikoliv kon liktního. Velkým 
pomocníkem nám může být např. jungovská typologie MBTI® 
(Myers-Briggs Type Indicator), která nás učí, že lídrem se 
může stát příslušník kteréhokoliv z 16 osobnostních typů – 
každý svým neopakovatelným a jedinečným způsobem.

S leadershipem musíme začít u sebe
John Adair: „Pokud chcete vést ostatní, musíte začít u sebe.“

K tomuto tématu se váže následující příběh. Byla jednou jed-
na maminka a ta chtěla, aby její chlapeček zhubnul a nejedl 
tolik sladkostí. Přišli za mnichem a ptali se ho, co mají dělat, 
aby chlapec zhubnul. On jim řekl: „Přijďte za 3 týdny a řeknu 
vám to.“ Přišli tedy znovu až za 3 týdny a on jim řekl: „Chlap-
če, nejez už sladkosti.“ Maminka se na něj obořila: „Proč jste 
potřeboval tak dlouhou dobu na přemýšlení?“ On jí odpově-
děl: „Sám jsem musel přestat jíst sladké, abych vám mohl tuto 
radu dát.“

Opravdu by člověk měl nejprve vyzkoušet sám na sobě, jaké 
to je, než začne radit ostatním. 

Management je zaměřen na získání větší kontroly nad lidmi 
a výkonem. Přesto ti nejlepší lídři vědí, že větší kontrolu zís-
kají jako vedlejší produkt svého většího VLIVU. Kontrola je jen 
„pro tuto chvíli“ a musíme ji provádět neustále, ale VLIV nejen 
že může kontrolovat „tuto chvíli“, ale také nám pomáhá kon-
trolovat všechny „budoucí chvíle“. Když se zaměříte na posilo-

vání VLIVU, tak získáte mnohem větší kontrolu. Při ovlivňová-
ní lidí hraje klíčovou roli navazování raportu – naladění 
na toho druhého.

Podívejte se na vedení lidí jako na službu, kterou poskytujete 
ostatním, aby mohli lépe dělat svou práci. Zákazníci vaší 
lídrovské služby „platí“ svým úsilím a loajalitou. Čím lepší 
službu jim poskytujete, tím více vám zaplatí. Zeptejte se svých 
lidí – každého zvlášť – jak by chtěli, abyste jim tuto lídrovskou 
službu poskytovali – vyzkoušejte různé způsoby poskytování 
svých služeb a zjišťujte, který způsob funguje nejlépe. Konec-
konců, budou to vaši zákazníci, kteří rozhodnou o tom, zda 
jsou vaše služby kvalitní, či nikoliv. A poznáte to podle toho, 
kolik vám vaši lidé „zaplatí“.

Dostaňte se do low
Poslední výzkumy v neurovědách a psychologii štěstí ukazují, 
že pro spokojené fungování člověka a pocit naplnění z práce 
je nezbytné, abychom měli prostor pro uplatnění našich pre-
ferovaných psychických funkcí (tedy těch, které jsou v našem 
osobnostním typu). 

Pouze při jejich používání se dostáváme do zvláštního stavu 
mysli, tzv. plynutí, kdy přestáváme vnímat čas a jsme zcela 
zaujati činností, neděláme chyby, nekorigujeme ani neopravu-
jeme své jednání. Je velmi důležité, aby se lídr do těchto stavů 
dostával a pomáhal k tomu i těm, které vede.

Jako úspěšní lídři proto poznávejte osobnostní preference 
svých lidí. Nesnažte se lidi ve svém týmu měnit, ale více je 
pochopte a umožněte jim, aby mohli v práci využívat své pre-
ferované psychické funkce. Leadership neznamená, že lidem 
budete vnucovat svůj osobnostní typ (toto „onemocnění“ se 
nazývá BLM – „be like me“ – buď jako já), ale že budete svůj 
typ a typologii vůbec lépe využívat. Typologie poskytuje dob-
ře pochopitelný a neohrožující jazyk, kterým lidé mohou ho-
vořit o svých rozdílech, interpersonálních problémech 
i o kon liktech. 

Manažer s vlastním koučovacím stylem
Do skládačky leadershipu vhodně zapadá i koučování. Vůd-
covství budoucnosti totiž po manažerech bude vyžadovat 
naprostou lexibilitu vůči změnám, rychlost a intuitivní roz-
hodování. Koučování je pro odvážné, kteří se nebojí jít 
ve svém já do hloubky a zjistit o sobě informace dosud netu-
šené. To vše manažerovi umožňuje, aby se stal lídrem, který 
podřízené „neřídí“, ale inspirativně „vede“.

„Nesnažte se lidi měnit. Naučte se stavět na tom, jací jsou, 
a doplňujte to, co nejsou.“ P. J. Howard  

2 ZÁKLADNÍ 
PRINCIPY 
KOUČOVÁNÍ PODLE 
JOHNA WHITMORA

 ÷ Zvyšování uvědomění 

koučovaného

 ÷ Přenášení odpovědnosti 

na koučovaného
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