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Pøedmluva k èeskému vydání

ublikace, kterou dr�íte v ruce, pojednává pøedev�ím o vzájemných vztazích mezi 
lidmi. O tom, jak na jedné stranì vnímají sami sebe a jak na nì nahlí�í jejich okolí. 
Zpùsoby chování a jejich motivace, je� kniha pøedstavuje, jsou zamìøeny na oblast 

pracovního �ivota, ale svou univerzálností pøesahují i do �ivota mimo pracovi�tì a ne 
nadarmo jich bývá u�íváno také pøi analýze partnerských vztahù a stylù jednání man�el-
ských párù.

Více ne� ètyøicetileté dìjiny Grid® pøístupu k rozvoji lidských zdrojù charakterizuje 
pøedev�ím jeho neustálá aktualizace na základì praktických zku�eností. Témìø ètyøi mi-
liony mana�erù mnoha svìtovì uznávaných firem pro�ly Leadership Grid® semináøem 
a vnesly vizi zdravého zpùsobu vedení lidí na svá pracovi�tì rozesetá po v�ech kontinen-
tech. Jejich zku�enosti, je� zpìtnì ovlivòovaly práci profesora Blakea a jeho spolupra-
covníkù, umo�nily rozvíjet program Grid® ruku v ruce s bouølivým vývojem moderních 
zpùsobù øízení.

Nové tisíciletí sebou pøineslo nové výzvy. Globalizace svìtového hospodáøství, masiv-
ní nárùst vlivu informaèních technologií a zostøující se konkurenèní boj na v�ech trzích 
se dávno staly realitou pracovního �ivota. Úspìch v podnikání dnes stojí a padá se schop-
ností efektivnì hospodaøit s lidskými zdroji. Grid® dává srozumitelnou odpovìï na tyto 
výzvy tím, �e v mezilidských vztazích na pracovi�ti odvrací pozornost od otázky �Kdo 
je nejlep�í?� k otázce �Co je nejlep�í?�. Teoretický základ obsa�ený v této knize a zku�e-
nosti ze semináøe, pro který je urèena, poskytují ucelený nástroj ke zmìnì dosavadních 
zpùsobù vedení lidí a k zavedení efektivnìj�ích pravidel a standardù týmové práce. 

Èeské vydání z roku 2000 bylo prvním v øadì pøekladù anglického originálu. Následo-
vala léta u�ívání knihy v rámci semináøù a pøekladatelského pilování èeské terminologie 
a u�itých formulací. Výsledkem tohoto procesu je druhé, doplnìné vydání, které dr�íte 
v ruce. Vìøím, �e pøinese u�itek vám v�em, kteøí se pustíte do jeho èetby. 

Vladimír J. Dvoøák
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Pøedmluva k americkému vydání

ato kniha chce lidem dodat odvahu ke zmìnì svého chování. Ka�dý z nás zná 
frustraci z prome�kané pøíle�itosti, neefektivnì vynalo�ené energie nebo stag-
nace, kdy jednotlivci, týmy nebo celé firmy nepodávají takový výkon, jaký by 

vzhledem k podmínkám mohli. Takové situace èasto vznikají, proto�e spolu lidé �patnì 
vycházejí a jejich chování znemo�òuje dobrou spolupráci. 

Jednotlivce i pracovní skupiny ale je�tì více vyèerpává neschopnost èelit obtí�ím 
a rozpoznat jejich základní pøíèiny. Neøe�ené problémy se stávají stálým zdrojem napìtí. 
Postupnì si na jejich tlak zvykneme, jako by to u� ve firmì ani nemohlo fungovat jinak. 
Abychom se vyhnuli konfliktùm, uèíme se radìji nic neøíkat, nic nedìlat a stáváme se 
odborníky v umìní, jak nevyboèovat z øady.

Kdo nìkdy úspì�nì vyøe�il problém v oblasti øízení èi týmové spolupráce, ten dobøe 
zná pocity uvolnìní, sebejistoty a motivace, které v nìm takový úspìch probouzí. Kdy� 
nìco takového zvládnete, cítíte silný pocit hrdosti a naplnìní. Byli jste pohlceni problé-
mem, ale na�li jste sílu k jeho øe�ení. V pøípadì úspìchu celého týmu za�ívají jeho èleno-
vé novou motivaci ke vzájemné podpoøe a respektu. Mù�e se stát, �e koneèné výsledky 
jsou nìkdy slab�í, ne� se èekalo, ale lidé jsou pøipraveni být pøí�tì lep�í. A kdy� se tato 
my�lenka stane firemní filozofií, neexistují ji� �ádné limity v tom, èeho taková firma 
mù�e dosáhnout.

Grid® otevírá dveøe komunikaci, která jedinì umo�òuje nalézání úèinných øe�ení. 
Ukazuje, jak se nauèit mluvit i o tak citlivém tématu, jakým je lidské chování. Takové 
hovory obvykle uvolòují nejrùznìj�í emoce a obavy, pøipomínají minulé události. Mno-
hým se proto zdá, �e je jednodu��í pokraèovat v práci a nechat problémy být. Ale právì 
okam�iky otevøené komunikace mohou nastartovat dùle�ité zmìny. 

Pod pojmem �správné chování� si deset lidí vìt�inou pøedstavuje deset rùzných vìcí. 
Proto je tolik dùle�ité definovat v rámci firmy parametry správného chování. Grid® teorie 
nabízí cesty, jak správné chování definovat. Konkretizuje projevy rùzných typù chování 
a pomìøuje je jejich produktivitou. Uèí ménì odsuzovat a více otevøenì komunikovat. 
Tento pøístup uèí lidi pou�ívat upøímnost, otevøenost a èestnost - nejdùle�itìj�í komuni-
kaèní dovednosti. 

Døíve, ne� zaèneme øe�it konkrétní problém, musíme mít jasnou pøedstavu, co je cí-
lem na�eho sna�ení. V praxi èasto vidíme, �e lidé namísto otevøeného vyjasnìní situace 
problémy ti�e ignorují a pokraèují v práci s nadìjí, �e se v�e vyøe�í samo od sebe. Jen zøíd-
ka tito lidé chápou, �e takovým chováním znemo�òují pokrok celé firmy. Dùsledkem ta-
kového chování mù�e být mana�erova neustálá kontrola jejich práce, co� jim samozøejmì 
není pøíjemné. Ve spoleènosti, v ní� nedochází k otevøenému øe�ení problémù, mù�eme 
také èasto vidìt lidi, kteøí se tváøí v tváø ka�dému konfliktu hroutí, èi celá oddìlení, která 
se potýkají s lhostejností. Zpùsob na�eho chování je v nás hluboce zakoøenìn a pevnì 
odolává vìt�inì pokusù o zmìnu. 

Grid® neumí problémy, strach èi jiné negativní emoce automaticky odstranit, ale do-
dává odvahu pojmenovat je. Èlenové týmu se uèí upøímnì a otevøenì mluvit o svých po-
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chybnostech, výhradách èi starostech. Vzniká prostøedí, v nìm� lidi zase baví spolupraco-
vat. Dostávají chu� si pomáhat, místo aby mezi sebou bojovali, z konfliktù se uèí vytì�it 
pozitivní pøínos. Pøedtím vcelku lhostejní lidé se stávají anga�ovanými a odhodlanými. 

Ná� pøístup a z nìho pramenící dovednosti vycházejí ze �zdravého selského rozumu� 
a fungují v jakémkoli mezilidském vztahu. Jdou pod povrch, do nitra èlovìka a� k hod-
notám, které motivují jeho chování. Nikdo asi nebude zpochybòovat, �e dùvìra, respekt 
a otevøenost jsou rozumnou základnou pro týmovou práci. Zatímco logická strategie nás 
oslovuje na úrovni rozumové, Grid® a jeho hodnoty se dotýkají roviny emoèní. Jak to vy-
jádøil Robert Blake: �Bere lidi za srdce, proto�e uvnitø cítí, �e tak to má být.� Pokud tento 
ideál pøijmeme, otevøeme se zmìnì, kterou pøiná�í do na�eho �ivota.

Rachel McKee, Bruce Carlson




