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4
Kapitola

Pøehled

9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh 
møí�ky (obr. 4-1). Tato osoba27 projevuje 
vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale 
malé zamìøení na lidi. Pøiná�í do týmu 
odhodlanost, soustøedìní a vysoké ambice. 
Obvykle se jedná o vzdìlaného èlovìka28, 
který se orientuje v dané problematice 
a má na ostatní vysoké po�adavky. Je do-
stateènì zku�ený a sebevìdomý, aby tým 
dovedl k úspìchu i za cenu pøimìøeného 
rizika. Ale nesna�í se ostatní vtáhnout do 
spolupráce, a tím omezuje mo�nost dosáh-
nout synergie. Pøedpokládá, �e péèe o lidi 
a orientace na výsledky nejdou na praco-
vi�ti dohromady. Je pøesvìdèen, �e kdy� 
projeví zájem o mezilidské vztahy, zvý�í 
riziko, �e se nepodaøí dospìt k daným cí-
lùm. Proto se sna�í sni�ovat roli lidí v týmu 
a potlaèovat �lidskou� stránku vztahù.

Své spolupracovníky v týmu vnímá 
jen v souvislosti s plnìním jejich úkolù. 
Klade silný dùraz na výsledky a mnohdy 
se stává, �e ostatní s ním nestaèí dr�et krok. 9,1 vedoucí se domnívá, �e ka�dý bude do-
dr�ovat stejnì vysoké standardy jako on. Pracuje bez ohledu na ostatní, soustøedìný jen 
na dosa�ení úspìchu. 

27 Pozn. pøekl.: v originále �Person�. Celá kniha pojednává o stylech chování, které ka�dý èlovìk v rùzné míøe u�ívá. 
Pøesto jsou v textu popisované styly výraznì personifikovány. V pøekladu tuto personifikaci zachováváme s vìdomím, 
�e se jedná nikoli doslovnì o 9,1 osobu, ale o osobu s dominantním 9,1 stylem.

28 Pozn. pøekl.: v originále jsou dùslednì pou�ívány obraty �he or she� tj. on/ona a �his or her� tj. jeho/její, aby 
zdùraznily rovnoprávnost mu�ského a �enského rodu. V èe�tinì tyto výrazy pùsobí nepøirozenì, proto øe�íme otázku 
rovnoprávnosti rodù støídáním podmìtu osoba a èlovìk.

9,1 styl: KONTROLA 
(naøizovat a ovládat)
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Èasto pùsobí jako cti�ádostivá osoba s velkými nároky, která se nezajímá, jak její cho-
vání ovlivòuje ostatní. Ohledy na sociální potøeby lidí nebo osobní vazby pova�uje za ne-
podstatné. Ostøe oddìluje osobní a pracovní svìt. Upøímnost, otevøenost, dùvìra, respekt 
èi osobní cíle èlenù týmu podle nìj jen odvádìjí pozornost od dosahování stanovených cílù. 
Pokud je tøeba sní�it náklady, pak sní�í nejdøíve náklady týkající se lidí. Nevnímá, jak dùle-
�ité je lidi rozvíjet a motivovat. Nemá v úmyslu jim ubli�ovat, ale vìøí, �e jedinì s orientací 
na výsledky mù�e nìco dokázat: �V�echno ostatní je jenom podru�né.�

4.1 Týmová práce a 9,1 chování

Následující pøíklady ukazují typické 9,1 reakce na pracovi�ti.

Reakce 9,1 osoby, kdy� èlen týmu nesplní svùj úkol:
Obviòujícím tónem pøednesená kritika obsahuje prohlá�ení o lenosti a neschopnosti. 
Mù�e následovat i osobní výpad, jako napøíklad upozornìní, �e se tato osoba nehodí pro 
danou práci. Jakékoliv vysvìtlování ze strany kritizovaného není tolerováno nebo je pøijato 
velmi chladnì slovy �To je mo�ná pravda, ale...�, �To si myslíte vy, ale...� nebo �To není 
dùle�ité.� Nakonec jsou naèrtnuty detailní podmínky nápravy, vèetnì ultimáta, do kdy se 
náprava musí odehrát. 

Reakce 9,1 osoby, kdy� èlen týmu pouká�e na její chybu:
Zaène se okam�itì bránit a obhajovat. Chce, aby její jednání bylo uznáno za správné, 
i kdy� tomu tak nebylo, a to bez ohledu na následky. Rychle svádí vinu na nìkoho nebo 
nìco jiného, co nebylo pod jejím vlivem.

9,1 vedoucí se vyøazuje z týmu tím, �e spoléhá sám na sebe. V�e dìlá bez pøispìní 
nebo zapojení druhých, a to nìkdy i tìch, kteøí nesou za daný úsek práce odpovìdnost. 
Ke vztahùm sice pøistupuje rozhodnì, ale povrchnì, aby neztratil mo�nost kontroly nad 
postupem práce. Instrukce jsou podávány formou oznámení: �Tak to budeme dìlat�, 
�Musíte ...�, �U� mì napadlo, jak na to.�

Bez ohledu na to, jak dobrá je strategie, podobný postoj sni�uje u ostatních míru 
anga�ovanosti. Lidé ztrácejí kontakt s vytyèenými cíli. Klesá jejich zaujetí a nasazení. At-
mosféra v týmu mù�e být vyjádøena slovy: �Proè bych mìl vyvíjet vìt�í úsilí, kdy� stejnì 
moji práci nikdo neocení? Nikdo neposlouchá, co øíkám.�

9,1 tým je tak silný, jak silný je èlovìk, který ho vede. Jeho individuální kvality omezují 
vyu�ití zdrojù, které má tým k dispozici. Spolupráci s lidmi si toti� pøedstavuje tak, �e se 
v�ichni musí podøídit jeho po�adavkùm. Jakékoliv otázky jsou ne�ádoucí. Alternativní 
nápady nebo námitky jsou èasto pøeválcovány silou jeho pøesvìdèení nebo pøehlí�eny 
s tím, �e zdr�ují tým od práce. Ta je organizovaná tak, aby ostatní mìli jen malou mo�-
nost uplatòovat vlastní my�lenky, obhajovat své názory nebo poskytovat zpìtnou vazbu 
ostatním. I kdyby nìkdo z nich vìdìl o dobrém øe�ení problému, radìji mlèí: �Proè bych 
mu mìl nìco øíkat a pomáhat mu?� 
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Pøitom jediným zpùsobem, jak optimalizovat dostupné zdroje, je pøimìt èleny týmu, 
aby se navzájem podporovali a bez rozpakù poukazovali na problémy. Takový postoj 
vrací tým na správnou cestu. I kdy� je vedoucí mimoøádnì kvalifikovaný a zku�ený, není 
schopen sám pøedvídat ka�dý problém nebo pøijít v�dy na nejlep�í øe�ení. Nìkdy jsou cíle 
tì�ko dosa�itelné i pøi plném zapojení celého týmu. O to tì��í je to v pøípadì, kdy lidé 
zadr�ují informace, nebo je dokonce pou�ívají jeden proti druhému.

Nevýhodou 9,1 vedoucího je, �e potlaèuje osobní anga�ovanost, proto�e chce mít moc 
jen ve svých rukou. Nehodlá trávit mnoho èasu vysvìtlováním, diskuzemi a hodnocením 
svých vlastních èinù. Vyèerpává své síly neustálým sledováním, jestli v�e bì�í, jak má, 
a cítí se zodpovìdný za pøekonání ka�dé pøeká�ky nebo nezdaru. Èasto se oprávnìnì 
pova�uje za nejpracovitìj�í osobu v týmu, ale efektivita jeho práce je men�í, ne� kdyby 
zapojil i ostatní. Tento rozpor si v�ak neuvìdomuje a nechápe, proè ostatní nepracují 
stejnì tvrdì jako on. V pøípadì, �e se objeví problém, sna�í se pøimìt své kolegy k je�tì 
vìt�ímu úsilí.

4.2 Vztahy a 9,1 chování 

Lidé mají pøirozenou touhu jít po skonèení pracovní doby domù s pocitem, �e ten den 
byli u�iteèní. 9,1 styl je ale v rozporu s pøirozenou touhou jedince komunikovat, sdìlovat 
své my�lenky a pøispívat k práci. Anga�ovanost vyplývá ze vzájemné dùvìry, respektu 
a pøíle�itosti nìèím osobnì pøispìt, ale právì tyto vztahové dovednosti jsou potlaèovány 
(obr. 4-2). Kdy� 9,1 oznamuje své jednostranné rozhodnutí, které ovlivní celý tým, je 
z toho znát postoj typu: �Vy neumíte sami pøemý�let ...� nebo �Va�e my�lenky nejsou 
dùle�ité�.

Tím lidi vzájemnì spí� polarizuje, ne� aby je propojoval. Kdy� je ka�dý návrh odmítán 
nebo kritizován, tak si lidé zvyknou øíkat: �Dobøe, je mi jedno, jak to dopadne. A� øeknu 
nebo udìlám cokoli, stejnì to nic nezmìní.� S tím, jak se vyvíjí postoj �my proti tìm na-
hoøe�, roste apatie a klesá pracovní nasazení. Nìkteøí lidé zaènou hledat jiné zamìstnání. 
V nejhor�ím pøípadì mù�e nastat situace, kdy èlenové týmu zaènou pracovat proti vedou-
címu. Sna�í se podkopávat jeho úsilí a mají radost, kdy� se mu nìco nepodaøí. Komentují 
to slovy: �Patøí mu to. Kdokoli z nás mu mohl pøedem øíci, jak to dopadne, ale on nás 
nikdy neposlouchá.� �ance na vybudování vzájemné dùvìry a respektu mezi èleny týmu 
tím klesá na nulu. 

4.3 Motivace 9,1 chování

9,1 osoba vidí mezi zamìøením na výsledky a zamìøením na lidi nepøekonatelný roz-
por. Vìøí, �e kdy� projeví pøíli� velký zájem o lidi, sní�í to schopnost týmu dosáhnout 
dobrých výsledkù. Tento paradox je dobøe vidìt v �touze po øízení a dominanci� na jedné 
stranì a �strachu z neúspìchu a bezmoci� na stranì druhé (obr. 4-3).

KONTROLA (naøizovat a ovládat)



The Power to Change

40 41

4.3.1 Pozitivní motivace

Pro 9,1 èlovìka spoèívá pozitivní motivace v potøebì øídit a ovládat ostatní. Tím vná�í 
do týmu rozhodnost a soustøedìní. Zatímco mnoho lidí by se vzpíralo vysokým po�adav-
kùm a nároèným úkolùm, on má z tìchto podnìtù radost. Nebojí se pustit iniciativnì do 
tvorby plánu nebo rozdìlování zdrojù v týmu. Je to on, kdo na poradu pøinese hotovou 
strategii, bezvadnì rozpracovanou do posledního kroku a zahrnující konkrétní úkoly 
pro ka�dého jednotlivého èlena týmu. Taková úroveò nasazení je nezbytná pro dosa�ení 
úspìchu. 

Svým chováním posouvá ostatní spí�e do role dìlníkù ne� jedincù s vlastními cíli, am-
bicemi a schopnostmi. Oèekává, �e lidé budou pova�ovat návrh za koneèný. Vìøí, �e kdy� 
se ka�dý bude soustøedit na práci stejným zpùsobem jako on, výkonnost prudce stoupne. 
Proto se sna�í najít zpùsob, jak toho dosáhnout. Malý stupeò zájmu o ostatní signalizuje, 
�e si není vìdom, jak negativnì tento postoj na lidi pùsobí.

V pøípadì, �e se tým odchýlí od daného cíle, hledá zpùsob, jak vrátit lidi co nejdøíve 
znovu na správnou cestu, místo toho, aby se sna�il zjistit pøíèiny problému. Nezajímá ho, 
proè urèitá osoba opustila zamìstnání nebo proè jiná opakuje stále tuté� chybu. Jediné, 
na co se soustøedí, je splnìní povinností jedince. 
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4.3.2 Negativní motivace

9,1 osoba velice sází na své schopnosti a stejné vy�a-
duje také od druhých. Bývá velmi peèlivá a metodická 
pøi promý�lení problému, aby prezentované øe�ení bylo 
co nejjasnìj�í a nejpøesnìj�í. Pak není potøeba dlouze 
diskutovat a lidé mohou jednodu�e zaèít pracovat na 
úkolu.

Tím sdìluje: �Disponuji v�emi znalostmi a zku�e-
nostmi, které potøebujeme k dosa�ení na�ich cílù.� 
Tento postoj nemù�e dlouho udr�et, pokud ho stále ne-
dokládá úspìchem. Tím na sebe nakonec vytváøí velký 
tlak, co� v ní budí strach z neúspìchu a bezmoci. Kdy� 
skuteènì dojde k jejímu selhání, cítí se velmi zranitelná, 
proto�e ví, �e lidé ji u� nebudou chtít tak bezpodmíneè-
nì poslouchat.

Lidská stránka vztahù je pro 9,1 neznámá, ohro�uje 
ji a budí nejistotu. Malý zájem o ostatní jí umo�òuje zdr-
�et se osobních projevù jako je respekt, humor a emoce 
ve vztazích. Chce-li znovu získat kontrolu, musí zaèít 
brát v úvahu alternativní návrhy a jednat s lidmi na 
osobní úrovni, co� je pro ni nesmírnì obtí�né.

4.4 Vztahové dovednosti a 9,1 chování

ZPÌTNÁ VAZBA

Vyjadøuji své názory o druhých, ale nedovolím jim, aby se vyjadøovali 
o mì. Poukazuji na jejich slabosti a vyèítám jim chyby, aby se z nich pouèi-
li. Odmítám lidi chválit ze strachu, �e budou pøíli� samolibí.

Snaha takového èlovìka objevit omyly a slabosti druhých vychází z pøedpokladu, �e 
okam�ité ponauèení z chyb pøispìje k produktivitì. Zpìtná vazba v tomto podání v�ak vyzní 
spí�e jako veøejné odsouzení, které nebere v úvahu pocity hodnocené osoby. Probíhá ve skupi-
nì, aby se �v�ichni z této chyby pouèili do budoucna�. I kdy� si 9,1 myslí, �e tento zpùsob je 
efektivní, bývá pro kritizovanou osobu poni�ující a spí� destruktivní ne� konstruktivní. 

Dal�í slabinou je, �e zpìtnou vazbu nepøipou�tí vùèi sobì. Kritická hodnocení vlastní 
osoby vnímá jako útok na svou pozici a ohro�ení vlastní dùvìryhodnosti. Brání se jim, 
odmítá je nebo racionalizuje: �Mýlí� se a já ti øeknu proè.� �Nemìl jsem s tím nic spoleè-
ného.� �Neví�, o èem mluví�.�

Pozitivní komentáøe neposkytuje vùbec, nebo jen zcela výjimeènì. Pova�uje za samo-
zøejmost, �e lidé odvedou práci dobøe, proto pova�uje pochvalu za zbyteènost.

KONTROLA (naøizovat a ovládat)
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INICIATIVA

Znám dobøe svou odpovìdnost a èiním energické kroky, abych ukázal 
svou rozhodnost. Oèekávám, �e ostatní mì budou následovat bez zbyteè-
ných otázek. Potlaèím ka�dý konflikt, který ohro�uje mé úsilí o dosa�ení 
výsledkù.

9,1 èlovìk iniciuje návrhy velmi dominantním zpùsobem, který je zalo�ený na násle-
dujících pøedpokladech:
§ sám vím, jaká je nejlep�í cesta k cíli,
§ nevìøím, �e by ostatní vyvinuli vlastní iniciativu,
§ pøipustím-li alternativní názory, oslabí mì to a riskuji, �e ztratím kontrolu.
Nad�ení a vùle vrhnout se bez otálení do práce jsou pro nìj charakteristické. Doslova 

se vy�ívá v metodických detailech nového projektu, které v�echny ostatní dìsí. Nicménì, 
malý zájem o lidi je znatelný právì ze zpùsobu, jakým je návrh podáván. Hotový plán 
je oznámen ostatním s nad�ením, sebedùvìrou a rozhodností. Tímto postojem sdìluje 
ostatním: �Tak, kdy� jsme toto vyøe�ili, mù�eme se pustit do práce!� 

Takový dominantní postoj pùsobí na druhé èasto negativnì. Mnohdy nestíhají strávit 
nové informace a porozumìt dal�ímu postupu. Nìkteøí ani nemusí hned pochopit, jaká je 
podstata nového návrhu, ale nikdo si nedovolí klást otázky. Napøíklad: 9,1 mluví na své oblí-
bené téma, o kterém ale ostatní je�tì skoro nic neví. Jde tøeba o zmìnu rozdìlení týmových 
rolí a odpovìdnosti oproti dosavadním zvyklostem. Lidé cítí, �e nestíhají dr�et krok. Má 
to na nì negativní vliv, kterého si on není vìdom. Jeho malý zájem o lidi zpùsobuje, �e jim 
neumí svùj nápad podat tak, aby ho celý správnì pochopili a mohli se do nìj plnì zapojit.

ZKOUMÁNÍ

Kladu druhým otázky, ale nemám rád, kdy� druzí kladou otázky mnì. 
Ptám se, abych si ovìøil, �e ostatní správnì pochopili, co po nich chci. For-
muluji své otázky tak, abych získal jen informace, které �ádám. Nápady 
a názory druhých mì nezajímají.

9,1 osoba zkoumá informace pøesnì a detailnì, ale svým zpùsobem omezenì. Aktivnì 
získává informace a tøídí je tak, aby podpoøily její zámìr. Ostatní nezapojuje, ani kdy� se 
jich to pøímo týká. Napøíklad: má vybrat novou lokalitu pro kanceláøe, tak�e zaène shro-
ma�ïovat obrovské mno�ství informací, aby zajistila výhodné místo. Nezeptá se ale na 
názor lidí, kteøí tam budou pracovat. Mají nìjaké problémy v souèasné kanceláøi? Co by 
doporuèili zmìnit? Co vlastnì potøebují? Pøitom právì oni nejvíce ovlivní, zda stìhování 
bude pøínosem nebo jen zbyteènou akcí. Jen�e poradit se s nimi pova�uje 9,1 za zbyteèné 
a neproduktivní: �Byla by to ztráta èasu. Stejnì by si zase jenom stì�ovali a já sám pøesnì 
vím, co je potøeba.�

Zkoumání pro nìj znamená pouze kladení otázek, které nepøipou�tí diskuzi. Øídí tým 
bedlivým monitorováním, aby pøípadné problémy nebo nedorozumìní podle potøeby 


