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Komunikatívní rozhodovací proces 
 

Veronika Gigalová 
 

 Abstrakt: Důležitost komunikativních aspektů je patrná pře-devším 
v oblasti managementu. Každá organizace usiluje o soulad s cíli orga-
nizace. To znamená že instrumentalizuje vliv a vážnost lidí prostřed-
nictvím tréninků, kurzů a dalšího vzdělávání. Takové vzdělávání je za-
měřeno na přiznání vedoucí pozice ve vztahu k neformálně uskuteč-ňo-
vané hierarchii právě lidem, kteří jsou ve vedoucích pozicích na základě 
formální hierarchie. Tak je vidět, jak v rámci organizace do sebe navzá-
jem zasahují systém a životní svět. A to i v případě, že by tomu bylo tak, 
že způsob, jakým k tomu dochází, je nakonec regulován systémem. To se 
zákonitě projevuje v celém rozhodovacím procesu řídících pra-covníků. 
 

 Abstract: The importance of communicative aspects is evident ma-
inly in the zone of management. Every organisation stands out for har-
mony with purposes of organisation. It means that it is instrumentaling 
the influence and seriousness of people by the medium of practise, cour-
ses and another education. Such education is aimed for admission of lea-
ding position in relation to informal accomplishing hierarchy exactly to 
the people, who are in leading positions on the basis of formal hierarchy. 
It illustrates, how the system and „the Lebenswelt“ intervene in each ot-
her within the frame of the organisation. And this holds true even in case 
that the way it happens is finally regullated by the system. This mani-
fests in the whole decision-making process of leading workers. 
 
 Klíčová slova: rozhodovací proces, komunikace, komunikativní jed-
nání, vzdělávání, management. 
 
 V textu vymezuji předmět andragogického zkoumání podle 
Šimka1 jako mobilizaci lidského kapitálu v prostředí sociální změ-
ny. Rozhodovací proces  jako předmět andragogického zkoumání 
se uskutečňuje v prostředí neustálých změn2, které jsou cha-
rakteristickým prvkem pro společnost na hranici industrialismu a 
postindustrialismu3. Lidský kapitál v něm představuje nejvýznam-
nější determinantu vzniku, fungování a vývoje formální organizace. 
Zároveň je však lidský kapitál velmi citlivou kategorií organizač-

                                                 
1 Srov.: Šimek, D.: Andragogika na pokraji vědy. S-Obzor 4 (7), č. 2 – 3, s. 97 – 99. 
2 Srov.: Drucker, P.:  Výzvy managementu pro 21. století. 1. vyd.,  Praha 2000,             
str. 150 an. 
3 Srov.: Bell, D.: Kulturní rozpory kapitalismu. 1. vyd.,  Praha 1999, str. 207 an. 
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ního prostředí, typickou tím, že ne vždy jsme schopni odhadnout a 
předvídat veškeré možnosti jednání. 
 Jestliže přijmu Šimkovu tezi4, že pro poznání vztahů mezi lid-
ským kapitálem a změnami v sociálním prostředí poskytuje právě 
andragogika, pak musím svoji pozornost zaměřit na sociální inter-
venci při identifikování a ovlivňování úrovně lidského kapitálu. 
Šimek5 vymezuje mobilizaci lidského kapitálu  na makrosociální 
úrovni. Rozhodovací procesy v rámci managementu je šance, jak 
toto vymezení předmětu andragogiky aplikovat na mikroúroveň 
formální organizace v rámci společnosti.  Musím proto zachytit vliv 
permanentních a rychlých změn sociálního prostředí na jednání 
lidského kapitálu a na jeho kvalitativní úroveň. Právě tato skuteč-
nost výrazně ovlivňuje výsledek rozhodovacího procesu, kterým se 
manažeři snaží zachovat fungování a naplánovaný vývoj formální 
organizace. 
 Životní svět se redukuje do instrumentálního a strategického 
jednání v rámci formálních organizací. Což jej podle Habermase6 
kolonizuje. Tento problém lze řešit, jak již bylo uvedeno v před-
chozí kapitole, formou komunikativních procesů, které se ode-
hrávají ve skulinách formálních organizací. Ale komunikativní 
jednání7je ve formálních organizacích přítomné ještě jinak, a to 
formou ovlivňování a ve vztazích hodnot. Oproti Parsonsovi8 do-
spívá Habermas k závěru, že média komunikativního jednání, ov-
livňování a hodnoty, nefungují stejným způsobem jako média moci 
a peněz. V praxi se ukazuje, že vliv, jakým osoby působí uvnitř for-
málních organizací, nespočívá v jejich formálním postavení, ale 
velmi často významnou měrou v uznání jejich osoby a v jejich ko-
munikativním vystupování.9 

                                                 
4 Srov.: Šimek, D.: Andragogika na pokraji vědy. S-Obzor 4 (7), č. 2 – 3, s. 97 – 99. 
5 Srov.: Šimek, D.: Andragogika na pokraji vědy. S-Obzor 4 (7), č. 2 – 3, s. 97 – 99. 
6 Srov.: Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1., 
Hadlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main 
1990. 533 s. 
7  Srov.: Van der Laan, G.: Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. , Boskovice        
Ostrava 1998, str.98 – 99. 
8 Srov.: Etzioni, A.: Soziologie der Organisationen. Munchen, 1967, str. 147 – 174. 
9 Srov.: Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1., 
Hadlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main 
1990. 533 s. 
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 Důležitost těchto komunikativních aspektů je patrná především 
v oblasti managementu. Každá organizace usiluje o soulad s cíli or-
ganizace. To znamená že instrumentalizuje vliv a vážnost lidí 
prostřednictvím tréninků, kurzů a dalšího vzdělávání. Takové vzdě-
lávání je zaměřeno na přiznání vedoucí pozice ve vztahu k ne-for-
málně uskutečňované hierarchii právě lidem, kteří jsou ve vedou-
cích pozicích na základě formální hierarchie. Tak je vidět, jak 
v rámci organizace do sebe navzájem zasahují systém a životní svět. 
A to i v případě, že by tomu bylo tak, že způsob, jakým k tomu do-
chází, je nakonec regulován systémem. To se zákonitě projevuje 
v celém rozhodovacím procesu řídících pracovníků. 
 Management je technologií, která si za úkol klade vymezit zá-
kladní etapy a fáze jednotlivých manažerských funkcí, a tak zjed-
nodušit poměrně náročnou manažerskou činnost. V podstatě se 
jedná o vytváření základních principů řízení  pro fungování formál-
ních organizací, zajištění hierarchie v rámci organizace, rozdělení 
moci a zároveň neopomíjení dynamické složky fungování organi-
zace. Základem dynamiky organizačních vztahů je činnost mana-
gementu, komunikace mezi jednotlivými členy organizace, ale i 
mezi skupinami, které v organizaci vznikají.  
 Rozhodování přestavuje jednu z nejvýznamnějších manažer-
ských aktivit. Jeho význam se projevuje především v tom, že vý-
stupy manažerských rozhodovacích procesů, učiněných především 
na nejvyšších místech, velmi výrazně ovlivňují výsledky a samotné 
fungování organizace. 
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Schéma komunikativního rozhodovacího procesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dynamická analýza – jak se problém bude vyvíjet, jestliže nebude 
vyvíjena žádná činnost. Sledování ve třech dimenzích prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmínky rizika 

Hodnocení alternativ řešení 
Popis žádaného stavu v empiricky prověřitelných 
pojmech. Korespondence s formulovaným cílem. 

Výběr vhodné alternativy 
Stávající a žádoucí stav dát do vzájemné souvislosti tak, 
že žádaného stavu bude dosaženo jako konečného. 

Instrumentálním a strategickým jednáním. 

Stanovení alternativ řešení 
Analýza předpokladů stávajícího stavu, které vyvolávají 
nebo udržují momentální stav. Co zapříčiňuje existenci 

problému? 

Podmínky 
neurčitosti 

Podmínky 
určitosti 

Implementace rozhodnutí 
Nyní nastupuje komunikativní jednání zcela explicitně, 
ačkoliv je obsaženo ve všech krocích procesu. Tvoření 
významů musí být vysvětleno a pochopeno všemi členy 
formální organizace. Tím je zabezpečen i poslední krok, 
který může být z tohoto schématu vyčleněn. A to zpětná 

vazba. 

Identifikace a specifikace problému 
Jak problém vypadá – jaká jsou fakta, diagnostika 
Kolonizace životního světa, Instrumentální jednání 
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 Jednotlivé kroky rozhodovacího procesu jsou zpravidla cha-
rakterizovány z hlediska systému, struktury formální organizace. 
Cílem mojí práce bylo doplnit deskripci rozhodovacího procesu 
o komunikativní dimenzi tak, abych přesněji charakterizovala kom-
petence manažera nepostradatelné pro nejen proces rozhodování, 
ale samotnou řídící činnost. Řídící činnost, která má vést k udržení 
a rozvíjení fungující formální organizace v rámci společenského 
kontextu postindustriální doby. 
 A nebyla by to práce andragogická, kdybych svoji pozornost ne-
zaměřila také na oblast prostředků andragogického působení. Jak 
jsem již uvedla v úvodních kapitolách textu, rozhodovací proces je 
zde chápán jako předmět andragogiky s důrazem na mobilizaci lid-
ských zdrojů především na mikroúrovni., tedy v rámci sociálního 
prostředí uměle vytvořené formální organizace. 
 Jednotlivé kroky procesu rozhodování jsem rozšířila o komu-
nikativní dimenzi argumentovanou teorií komunikativního jednání 
Habermase. Z tohoto popisu jsem vymezila základní doplňující 
kompetence manažera, nezbytné pro to, abychom rozhodovací pro-
ces mohli označit za komunikativní. A v rámci prostředků andra-
gogického působení pak navrhuji nástroj, kterým je možné uve-
dené kompetence manažerům představit a naučit. 

Identifikace a specifikace problému 

 Manažer při identifikací a specifikaci problému vstupuje do in-
terakce s ostatními členy formální organizace. Interakce probíhá na 
základě norem, které jsou uznávány většinou členů organizace. Ko-
munikace se spolupracovníky se tak stává základním předpokla-
dem přežití a fungování firmy vzhledem ke strategickým cílům, jež 
jsou stanoveny top managementem.  
 Důležitým aspektem se stává fakt, že kromě strategického jed-
nání v rámci formální organizace je podstatné také to, že manažer 
akceptuje komunikaci v rámci životního světa10. Tento způsob 
umožňuje předcházet chybám v komunikaci, ale také již vzniklé 
poruchy komunikace odstraňovat. Tato skutečnost následně mana-
žerům slouží jako nástroj pro sledování jednak celého rozhodova-
cího procesu, ale především jako nástroj pochopení a předávání 
významu při identifikaci problému. Manažeři by ve skutečnosti 
neměli zaměřovat svoji pozornost pouze na systém  a subsystémy 
                                                 
10 Srov.: Hubík, S.:K postmodernismu obratem k jazyku. 1. vyd.  Boskovice 1994,  
str. 141 an. 
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formální organizace, ale také na každodennost života. Zde se vytvá-
řejí významy, které pomáhají odhalit a pojmenovat problém for-
mální organizace, jež potřebuje manažerské rozhodnutí. 

Kompetence  manažera: 
 Komunikativní dovednosti, které jsou základní kompetencí kaž-
dého dobrého manažera již nejsou dostačujícím pojmem. Důvody 
k tomu jsou především takové, že je je velmi obtížné definovat ko-
munikativní dovednosti tak, aby byla definice použitelná pro kaž-
dého manažera. Proto se schopnost komunikovat také velmi složitě 
zjišťuje a ne vždy nám testování komunikačních dovedností přinese 
vytoužené ovoce. Proto se domnívám, že na základě koncepce ko-
munikativního rozhodovacího procesu se kromě vzdělávání v ob-
lasti komunikace musí přistoupit k dalším nástrojům vzdělávání a 
výcviku manažeru. 
 Jedním z takových výcvikových aktivit by mohl být tzv. ohnis-
kový model11 řízení lidí v organizaci. Jedná se o efektivní alterna-
tivu k tradičnímu stylu řízení shora dolů. Je založena na inovačním 
pohybu zdola nahoru, který se buduje na tom, jak skupiny a orga-
nizace skutečně fungují. Potenciál jednotlivců je mimořádně silný a 
často nevyužívaný zdroj inspirace a motor změn.12 Kromě nové role 
jednotlivců je styl zdola nahoru založen na využití síly politických 
procesů v organizaci. Lidé s různou odpovědností a s různými 
osobními úhly pohledu a vnímání interpretují cíle organizace růz-
nými způsoby. Vzniká zde  potřeba procesu rozhodování, který by 
integroval individuální rozdíly tak, aby bylo možné přijmout roz-
hodnutí o prioritách a zdrojích. Politický proces tuto integraci 
umožňuje. 
 Klíčová přednost ohniskového modelu13 je v tom, že počet lidí, 
které je třeba získat, je na rozdíl od tradičního přístupu velmi malý 
– je omezen na jeden útvar. Popis a smysl identifikovaného prob-
lému nelze v rámci malého útvaru zkreslit. Manažer v roli rozhodo-
vatele je součástí realizace celého rozhodovacího procesu, nelze 
proto ztratit moment hybnosti. Problém není nutné pracně zdů-

                                                 
11 Srov.: Butscher, D., Atkonson, S.: The Bottom – UP Principle. Management 
Review 1/2000, s. 48 – 50. 
12 Srov.: Drucker, P.:  Výzvy managementu pro 21. století. 1. vyd.,  Praha 2000,     
str. 150 an. 
13 Srov.: Butscher, D., Atkonson, S.: The Bottom – UP Principle. Management 
Review 1/2000, s. 48 – 50. 
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vodňovat a „prodávat“ v rámci organizace. Ohniskový model14 je 
zvláště vhodný pro decentralizované organizace. 
 Jak takové ohnisko v rámci organizace vytvořit? Klíčovým před-
pokladem je schopnost manažera představit si nekonvenční, různé 
varianty toho, co je možné a dosažitelné. Tento přístup je velmi 
obtížný. Pomoci mu mohou situace a představy budoucího stavu 
například z myšlenek uplatněných jinde, v jiných firmách nebo 
v jiných částech organizace, z nápadů svých spolupracovníků nebo 
z myšlenek špičkových manažerů a odborníků. Dalším požadavkem 
je výběr správných lidí do ohniska. Kritérium výběru je v tom, zda 
se dokážou ztotožnit s filozofií nového přístupu. Zpočátku to budou 
zpravidla lidé z řad manažerových spolupracovníků, postupně je 
účelné začleňovat i vybrané lidi odjinud. Tím se jedna zvýší ino-
vační schopnost ohniska a jeho schopnost identifikovat skutečné 
problémy firmy a také se zvětšuje organizační podpora pro realizaci 
jednotlivých manažerských rozhodnutí. Zvyšuje se tak loajalita jed-
notlivců vůči organizaci a zesiluje se tím organizační kultura15. 
Schopnost manažera inspirovat a podněcovat ostatní členy ohniska 
je pro úspěch ohniska rozhodující. 

Stanovení alternativ řešení 

 Stanovení jednotlivých možností, jak nastalý problém řešit je 
dalším krokem rozhodovacího procesu, který klade vysoké poža-
davky na manažera a jeho kompetence. Ačkoliv se stále, Haberma-
sovou terminologií, jedná o instrumentální jednání16 vycházející ze 
struktury organizace a systému, musí mít manažer schopnost na-
hlížet na problematiku optikou diskurzu daného odborného útvaru 
firmy. Skutečnost, že vytváření předpokladů vede k realizaci strate-
gických cílů, vyplývá ze zákonité souvislosti mezi předpoklady a 
formulovaným cílem. Instrumentální jednání je proto identické 
s aplikací vědění, které dokáže popsat zákonité souvislosti mezi 
příčinou a následkem. Racionalita řešení problémů v rámci in-
strumentálního jednání se skládá především z vymezení toho, jak 
problém fakticky  vypadá. Dalším krokem je analýza předpokladů, 
které udržují nebo vyvolávají momentální stav. Vzniká pak zá-

                                                 
14 Srov.: Tamtéž, s. 48 – 50. 
15 Srov.: Bělohlávek, F.: Organizační chování. 1. vyd.,  Olomouc 1996, str. 74 an. 
16 Srov.: Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1., 
Hadlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main 
1990. 533 s. 
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kladní otázka: Co způsobuje existenci problému? A poslední důle-
žitou částí racionality je dynamická analýza. To znamená vymezit, 
jak se problém dál bude vyvíjet, jestliže nebude vyvinuta žádná 
činnost.   

Kompetence  manažera: 
 Manažer pro vhodnou volbu a vytvoření možností řešení prob-
lému musí být schopen odhadnout, jakým směrem se neřešený 
problém může vyvíjet a jaké důsledky by pro daný úsek organizač-
ního prostředí měl. Měl by mít alespoň základní povědomí o od-
borném úseku, kterého se rozhodnutí týká. Možným nástrojem, jak 
tohoto stavu dosáhnout, je přidělení manažera do jednotli-
vých funkčních útvarů podniku. Tato osoba se tak důkladně 
seznámí s problematikou těchto útvarů a může pak působit jako 
jejich konzultant. Je schopna komunikovat diskurzem daného út-
varu a tím odstranit problémy v komunikaci, eventuálně je schopna 
stávající komunikaci udržet.  Příkladem nevhodného řízení útvaru 
je, když manažer se radí a komunikuje pouze s těmi, kteří jsou pří-
tomni na pracovišti. Opomíjí ty, kteří pracují mimo prostor vyhra-
zený pro stanovenou pracovní činnost. Například spolupracovníci 
na služební cestě, zaměstnanci řešící projekt v jiném týmu, lidé 
v pracovní neschopnosti apod. V řízení tak vzniká nerovnováha 
s řadou negativních důsledků. Mohou tak uniknout inspirace pro 
tvorbu variant řešení nastalého problému. Tento stav nemůže vyře-
šit například elektronická komunikace. Ačkoliv se tak mnozí mana-
žeři domnívají. Problém je především v tom, že elektronická ko-
munikace, která v nových režimech práce často převládá, není tak 
efektivní, jako osobní komunikace. Jinými slovy. Může nahradit 
instrumentální jednání manažera. Nikdy však nezaznamená jed-
nání komunikativní. 

Dynamická analýza – problém je sledován ve třech di-
menzích prostředí – podmínky určitosti, rizika a neurči-
tosti 

 Manažer má k dispozici diagnózu problému. Zde má velký výz-
nam znalost zákonitostí, neboť bez zákonitostí, které problém 
spojují, nelze vymezit možná rozhodnutí.17 

                                                 
17 Srov.: Van der Laan, G.: Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. , Boskovice  
Ostrava 1998, str.98 – 99. 
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 Nyní následuje aktivní zásah do problematické situace. Tým vy-
tvoří jasný popis žádaného stavu v empiricky prověřitelných po-
jmech. Můžeme zde vysledovat paralelu s formulací cíle rozhodo-
vacího procesu. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že se zde 
vychází z určitého systému, na jehož pozadí lze na formulované cíle 
pohlížet.18 Stávající stav a žádaný stav budou nyní dány do vzá-
jemné souvislosti tak, že žádaného stavu bude jako konečného 
stavu dosaženo instrumentálním jednáním, kdy stávající stav je 
počátečním stavem. Konečný stav je efektem zásahu do počáteč-
ního stavu, do problému, který v tomto stavu nastal. Takový zásah 
je racionální teprve tehdy, jestliže je založen na zákonitém vědění o 
otázce, za jakých předpokladů přechází počáteční stav do konco-
vého stavu.19Nakonec možná bude aktuální problém rozhodování, 
jestliže je cíl dosažitelný při překonání různých problémů. V tomto 
případě se volí nejefektivnější cesta. 

Kompetence manažera: 
 Schopnost manažera na základě strategického cíle vymezit dílčí 
cíl, kterého chce svým rozhodnutím dosáhnout. Na základě budou-
cích potřeb organizace odhadnout důsledky, které mohou nastat na 
základě jeho rozhodnutí. Znalost prostředků, kterými lze stanove-
ného cíle dosáhnout je nepostradatelná. Manažer je ten, který 
ostatním udává směr. Musí mít proto jasnou vizi změny, která na-
stane po implementaci jednotlivých variant rozhodnutí. Jeho vize 
proto musí být dostatečně inspirující a motivující, aby se k ní 
ostatní chtěli přidat. Klade důraz na tyto činnosti: 

• Stanovení a komunikace vize a strategie 
• Určení cílů 
• Motivace zaměstnanců 
• Tvorba a ustálení produktivní firemní kultury 
• Podpora rozvoje organizace 

 Jedná se o nejkomplikovanější část rozhodovacího procesu. 
Kompetence, která je zde vymezena, nelze dosáhnout jedním ná-
strojem andragogického působení. Jako prostředek je zde zvolit 
systematické a soustavné vzdělávání především vrcholových mana-
žerů. 

                                                 
18 Srov.: Hubík, S.: Sociologie vědění. . 1. vyd., Praha 1999, s. 164 – 175. 
19 Srov.: Fay, B.: Současná filosofie sociálních věd. 1. vyd.,  Praha 2002, s. 158 – 
162. 
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 Faktory, které je nutné vzdělávání zvládnout můžeme rozdělit 
na tvrdé a měkké. Fungující systémy, struktury, kvalitní strategie, 
tj. tvrdé faktory, jsou již dnes u firem, které chtějí setrvat na trhu, 
samozřejmostí. Co však rozhoduje o úspěchu, jsou měkké faktory 
řízení, tj. styl řízení, lidé, jejich růst a rozvoj jejich schopností. 
 Trendy ve vzdělávání manažerů pro získání uvedené kompe-
tence lze shrnout do následujících bodů:20 

1. Další vzdělávání manažerů se stává součástí změny podnikové 
strategie. 

2. Vzdělávání manažerů se stává více problémově orientovaným a 
založeným na procesním, ne na funkčním operativním řízení. 

3. Obsah vzdělávání se orientuje více behaviorálně. 
4. Výuka a výcvik jsou permanentní. 
5. Další vzdělávání a poradenství jsou komplementární, velmi 

často až splývají. 
6. Plánování dalšího vzdělávání je integrální součástí podnikové 

strategie. 

Implementace rozhodnutí 

 Jestliže v  manažerském rozhodovacím procesu hovoříme o im-
plementaci rozhodnutí,  jedná se o významy, které vrcholový ma-
nagement vytváří a předává tak, aby byly jeho příkazy a delegování 
pochopeny ostatními spoluzaměstnanci. Jestliže existuje norma, 
která upravuje předávání úkolů zaměstnanců, manažer vytváří 
význam takové normy v uplatňování na své podřízené. Podřízení by 
měli pochopit, že určitý způsob jednání jejich nadřízeného je při-
dělení úkolu. Pokud se najednou, bez uvedení důvodu, začne ma-
nažer chovat a jednat jiným, nevysvětleným způsobem, může dojít 
ke konfliktu vyplývajícího z nepochopení manažerova příkaz. Po-
mocí regulativ konstruujeme sociální svět a jemu odpovídající vě-
dění, jež se řídí kritériem správnosti. 
 Při manažerské práci však řídící pracovník neoperuje jen for-
málně stanovenými normami a předpisy. Při přikazování uplatňuje 
také styl vedení lidí, který koresponduje s organizační kulturou. 
Například, je-li v organizaci uplatňován autoritativní styl řízení 
podřízených znamená to, že se běžně neuplatňuje komunikace 

                                                 
20 Srov.: Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R.: Manažerské kompetence. 
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zdola nahoru. Proto při přikazování manažer nečeká na zpětnou 
vazbu od spolupracovníka. 21 Zároveň však i zde lze podle jeho roz-
dělení sociálního jednání charakterizovat situaci v rámci manažer-
ské komunikace při rozhodovacím procesu. 

Manažerská kompetence: 
 Manažer by měl dobře znát prostředí, v němž se spolupracovníci 
pohybují, a které je významně ovlivňuje v jejich interpretaci infor-
mací, které jim manažer předává. Je nutné podchytit co nejvíce 
existujících zdrojů informací a nositelů významů. Pracovník ovliv-
ňován prostředím pracovním i osobním při přijímání informací od 
manažera a významů, které svému sdělení manažer dává, hledá 
záchytné body. Tyto záchytné body vycházejí z ověřených stereo-
typů a předchozích zkušeností. To vše vyvolává v pracovníkovi 
domněnku, na jejímž základě jedná. Zmiňovanou skutečnost bere 
manažer na vědomí. 
 Prostředkem andragogického působení v této oblasti je učení 
přijímání změn. Manažer je podroben procesu osobnostních 
změn22 v rámci řízení organizace. Proces osobnostních změn lze 
rozdělit do pěti etap. Každá etapa procesu akceptování změny při-
náší řadu reakcí a emocí. Proto je důležité,  aby osoby, které projekt 
změny řídí, byly připraveny provést vhodná opatření. 

1. Povědomí o změně – v počáteční fázi, kdy se lidé poprvé do-
zvídají, že se změna (rozhodnutí) chystá, se často projeví od-
mítavá reakce. Proto je z hlediska vedení maximálně důležité 
připravovanou změnu (rozhodnutí) propagovat, vysvětlovat 
především její přínosy, ale nezakrývat ani její negativní dopady. 

2. Obava o sebe – nastává bezprostředně po oznámení změn. 
Dopad rozhodnutí se začíná personalizovat. Zaměstnanci řeší 
otázku, co pro ně osobně změna znamená, jak je postihne. Mo-
hou se již viditelně projevit výrazně negativní postoje. V této 
fázi je důležitá nejen podpora ze strany top managementu a 
přímého nadřízeného, ale často i rada, která pomůže zaměs-
tnanci se zorientovat v měnících se podmínkách. 

                                                 
21 Srov.: Van der Laan, G.: Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. , Boskovice  
Ostrava 1998, str. 98 an.  
22 Srov.: Drucker, P.: Management: budoucnost začíná dnes. 1. vyd.,  Praha 1992, 
str. 101 –122. 
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3. Testování – této fázi se někdy říká informovaný pesimis-
mus23, pracovníci se snaží představit si změněné prostředí se 
všemi jeho klady i zápory. V tuto chvíli se rozvíjí otevřené pos-
toje a komunikace mezi zaměstnance a vedením. Je důležité, 
aby vedení otázky akceptovalo a snažilo se otevřenými pravdi-
vými odpověďmi posílit svůj morální kredit a důvěryhodnost 
v očích zaměstnanců. Zároveň by vedení mělo nové změny a 
nová rozhodnutí detailně vysvětlovat a pokud možno motivovat 
zaměstnance úspěšnými příklady.24 

4. Přijetí změny související s rozhodnutím – zaměstnanci 
již mají hmatatelnou zkušenost se změněným prostředím, což 
jim dává určitou jistotu v novém prostředí. Úzkost, strach a 
obavy zvolna mizí. Tuto fázi je vhodné využít pro rozvoj a na-
startování nových vzdělávacích programů, které umožní zvlád-
nutí nových kompetencí.25 

5. Internalizace změny – v této závěrečné fázi se zaměstnanci 
vědomě rozhodnou pro přijetí změny související se zavedeným 
rozhodnutím. Převládá pozitivní atmosféra. Tato doba je 
vhodná pro navržení a zavedený systému kontroly, jak se da-
ným rozhodnutím podařilo původní problém zvládnout. 
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