
Doterajšie názory na kreatívne
vedenie ľudí do určitej miery zaned-
bávali citovú stránku vzťahu medzi
vedúcim a pracovníkom. Pritom mno -
hí vedúci silne ovplyv ňu jú práve emo-
cionalitu podriadených a vďaka to mu
dokážu meniť firmu a oko litý svet.
Takémuto vedúcemu hovoríme trans-
formačný vedúci. Pre lepšie po cho -
pe nie významu úlohy riadiaceho
pracovníka v procese budovania krea -
tívneho podniku je nevyhnutné uve-
domovať si rozdiely medzi trans akč-
ným a trans formačným vedením.

TRANSFORMAČNÉ VEDENIE
Transformačný vedúci sa opiera

o veľmi jasnú a emocionálnu pred-
stavu budúceho stavu firmy alebo
inštitúcie, ktorá sa nazýva vízia. Do-
káže ňou presvedčiť pracovníkov 
a strh núť ich k nasledovaniu.

CHARIZMA
Charizma je silný emocionálny

vzťah, ktorý dáva vedúcemu neoby-
čajnú úctu, uznanie, obdiv, lásku 
a dô veru. Je to neochvejná viera 
v správ nosť toho, čo vedúci robí , i vo
vedúceho samotného. Charizmatickí
vedúci svojím správaním dávajú pod -
ria deným príklad, ktorý treba na sle -
dovať.

TRANSAKČNÉ VEDENIE
Niektorí manažéri využívajú tra dič -

né motivačné prostriedky – odmeňo-
vanie a postihovanie pracovníkov, čo
nazývame transakčné vedenie. Spo čí -
va vo vzájomnej transakcii – „ob -
chode“ medzi vedúcim a pracovní -
kom, výmene „niečo za niečo“.

RIADENIE VÝNIMKOU
Ak v podniku nastane neželaný

stav, v prípade, že sa pracovníci od -
chyľujú od poža dovanej normy,
nezvládajú stanovené požiadavky
alebo sa dopúšťajú priestupkov pro ti
zásadám pracovnej morálky, na sa dzu-
je vedúci výnimočné opatrenia. Ide
napr. o preradenie pracovníka alebo
iný postih.

PODMIENEČNÁ ODMENA
Spočíva v možnosti motivovať pra-

covníkov prísľubom výhod, ak bu dú
dosahovať dobré výsledky. Tieto vý -
hody môžu mať charakter finančný

či nefinančný (mobilný telefón ale bo
služobné auto), ale tiež môže ísť o lep-
šiu prácu alebo postavenie. Pod mie -
neč ná odmena pôsobí tým silnejšie,
čím jasnejší je vzťah pracovníka
me dzi pracovnými výsledkami a vý -
hodou.

CITOVÉ POVZBUDENIE
Ide o využívanie emocionálnych

prostriedkov: „Vedúci hovoril o tom,
aká dôležitá a náročná je nová zá kaz-
ka. Hovoril, ako nám dôveruje. Po ve-
dal, že sme najlepšia skupina, s akou
kedy pracoval. Je si istý, že náš vý -
sledok prekoná všetky očakávania.“
Povzbudivé správanie vedúceho sti -
muluje medzi podriadenými nad -
še nie pre prácu a povzbudivá reč
vedúceho vytvára dôveru pracovní -
kov v ich schopnosti úspešného
plnenia úloh a dosiahnutia skupi no -
vých cieľov.

OSOBNÁ ÚCTA
Transformační vedúci často vystu-

pujú ako otcovia svojich podria de -
ných. Majú sklon k priateľskému,
ne formálnemu a dôvernému správa-
niu, zaobchádzajú s nimi ako so se be-
rovnými aj napriek značným roz die -
lom v postavení a skúsenostiach. Ve -
nu jú špeciálnu pozornosť jednotli -
vým členom, zaoberajú sa každým
z podriadených individuálne a neza -
búdajú sa uznanlivo vyjadriť o všet -
kých úspechoch zamestnancov.
Prideľujú pracovníkom náročné úlo-
hy, ktoré povzbudzujú ich seba dô -
ve ru.

STIMULÁCIA MYSLENIA
Je to schopnosť predstavovať si ne -

existujúci, budúci stav, a súčasne
schopnosť preniesť ho na iných ľudí.
„Jeho nápady ma nútia pozerať sa
inak i na moje vlastné názory, veci, 
o ktorých som nikdy nepochybo-
val… necháva ma uvažovať o starých
problémoch novým spôsobom…
dáva mi nový pohľad na skutočnosti,
ktoré pre mňa bývali predtým
záhadou“ – to sú niektoré charak-
teristiky intelektuálnej stimulácie
transformačných vedúcich. Inte lek -
tuál na stimulácia je dôležitá predo -
všetkým vtedy, ak skupina rieši
zložitý a nejasný problém, na ktorý
je nutné pozerať sa kreatívne. 
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Má u vás kreativita
zelenú?


