
 

 

 

 

 

1. Management vs. leadership 
 

Lektor: Ing. Lenka Lamešová 

 

Anotace modulu: 

Často u nás zaměňujeme pojem manažer a lídr, ostatně obě jsou to slova přejatá z 

angličtiny. Efektivní manažer umí vytvářet pozitivní atmosféru na pracovišti a zároveň 

dbá na plnění všech zadaných úkolů a pravidel a dosahování cílů. Zmíněné kombinaci 

manažerských kompetencí a jejich udržení v rovnováze a akcentování role leadera se 

bude věnovat lektorka během tohoto vzdělávacího modulu.  

V dnešním světě businessu máme množství lidí ve vedoucích rolích. Je ovšem otázka, 

jak se jim daří úspěšné vést týmy lidí. V praxi často vidím, že máme velké množství 

direktivních šéfů, kteří leadership pod kůží nemají a ani ho nechtějí mít. Nebo vidím 

vedoucí, kteří jsou odborníci ve své specializaci, ale nevědí, jak na lidi, co na ně platí, 

jak se chovat a cítit dobře ve své roli šéfa nebo šéfky. Neměli zatím možnost tyto 

kompetence získat. 

Společně s manažery se snažím najít odpověď na otázku, kdo je vlastně správný 

leader (nebo lídr). Na dotaz, zda vidí respondenti rozdíl mezi lídrem a manažerem, 

někdy dostávám nejrůznější odpovědi – od profesionálních až po ty překvapivě naivní. 

Často se u nás v ČR zaměňuje slovo manažer, lídr, vedoucí, řízení, vedení…. 

Proto je třeba všechny tyto pojmy osvětlit, zakotvit je, zjistit, jaké role a činnosti každý 

ve firmě a směrem k lidem zastáváme. 

  



Cíl modulu: 

Pochopit, v čem se liší manažerské činnosti a dovednosti od dovedností leadera, dobře 

porozumět a v praxi využívat principy leadershipu. Uvědomit si vlastní styl, ke kterému 

inklinuji při vedení lidí a umět využívat různé techniky při práci s podřízenými. 
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