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Pravidlo 80/20 
– Umění dosáhnout 
co nejlepších 
výsledků s co 
nejmenším úsilím

Pravidlo 80/20 uvádza, že exis-
tuje vnútorne daná nerovnováha
medzi príčinami a výsledkami,
vstupmi a výstupmi, úsilím a od -
menou – 80 percent výstupov je
výsledkom 20 percent vstupov 
a 80 percent výsledkov vzniká 
z 20 percent príčin. Podnikanie
platnosť pravidla 80/20 už
potvrdilo a na základe mno-
hých prípadov sa stal všeobec-
ne známym fakt, že 20 per-
cent výrobkov, ktoré orga-
nizácie vyrábajú, im prináša
80 percent zisku, 20 percent
zákazníkov vytvára 80 per-
cent tržieb organizácie a 20
percent výrobkov a zákazníkov tiež obvykle
vytvára 80 percent ich zisku.

Pravidlo 80/20 je prvou knihou, ktorá ukazu-
je, ako toto pravidlo systematicky používať nie-
len v práci, ale aj v osobnom živote. Na širokej
škále príkladov z biznisu, osobného, politického
a spoločenského života ukazuje, ako svet naozaj
funguje: 20 percent recidivistov má za následok
80 percent trestných činov, 20 percent vodičov
spôsobuje 80 percent dopravných nehôd a 20
percent tých, ktorí sa zosobášia, sa podieľa na 80
percentách všetkých rozvodov.

Kniha Richarda Kocha je kľúčom k tomu, ako
kontrolovať a istým spôsobom aj usmerňovať
svoj život. Ukazuje, ako sa dopracovať k lepším

výsledkom s čo naj-
menším úsilím tým, že sa sústreďujeme na tých
20 percent, ktoré prinášajú 80 percent výsled-
kov. Autor zastáva myšlienku, že pokiaľ sa
dokážeme sústrediť na niekoľko najmocnejších
a najdôležitejších síl okolo nás a v nás, tak
môžeme obrátiť svoje úsilie správnym smerom 
a ťažiť z toho. Pravidlo 80/20, ktorému sa hovorí
aj Paretovo pravidlo, je jednou z najúspešnej -
ších, ale súčasne aj najvplyvnejších a najprovo -
katívnejších kníh o biznise a riadení osobného
života posledného de saťročia. Nie nadarmo sa
dnes táto kniha pokladá za klasické dielo sve-
tovej literatúry. 

uhla. I keď sa často naozaj zdá, že za chybu mô že
niekto iný (teda konkurent, vonkaj šie podmienky,
ktoré sa zmenili, do dávateľ, kolega atď.), väčšinou
to nie je pravda, pretože obvykle máme ove ľa
väčšiu možnosť ovplyvniť svet oko lo nás, než si
uvedomujeme. Dôvody a riešenia problémov je
teda potreb né hľadať predovšetkým v organizá cii
alebo v oddelení, ktorých sa týka jú.

VŠETKO MÁM POD KONTROLOU
Klasické direktívne riadenie a mo no pol na infor-

mácie dávali manažérom roky dobrý prehľad o tom,
čo kto robí. Dnešné nelineárne ekonomic ké pod-
mienky však vy žadujú flexibi litu, a tak i delegova -
nie a skôr jasné a jednoznačné väzby medzi ve -
dúcim a podriadenými zaznamenali veľké zmeny.
Ľudia sú vzdelanejší než pred tým, o na ria deniach
zhora pochybu jú a nie vždy urobia to, čo im bolo
prikázané. Pod proaktivitou si často predstavujeme
dynamiku, dôraz a ag resivitu, ale pravá proaktivita
je predovšetkým v schopnosti vidieť a pochopiť nie
detaily, ale súvislosti.

FIXÁCIA NA UDALOSTI
Naša kultúra nás učí vidieť život ako sériu

udalostí, z ktorých každá má svoju viditeľnú príčinu
a následky. Súvislosti medzi tými to udalosťami už
nie sú také viditeľné a jasné. Život – či už jednotliv-
ca, alebo podniku – je však logický proces, nie sled
navzájom nezávislých a oddele ných udalostí.

UČENIE SA ZO SKÚSENOSTÍ
Priama skúsenosť je výborným učite ľom, ale to,

že niečo prežijeme, ešte automaticky neznamená,
že sa pou číme. Ľudia sa musia často roz hodnúť
bez toho, aby sa mohli oprieť o skú senosť. Ma -
nažéri musia riešiť veľké množstvo problémov, 
s kto rý mi dote raz nikto neprišiel do styku. Na skú -
senosti sa teda nemožno vždy spo ľahnúť. Naopak,
niekedy môžu byť brzdou rozvoja.

MÝTUS MANAŽÉROV AKO TÍMU
Tvrdenie, že manažéri firmy pracujú ako tím,

nemusí byť pravdivé. Ľudia vo vedení sú obvykle
silné individu ality a každý z nich má svoj vlastný
názor na riadenie a riešenie problé mov a úplne pri -
rodzene sa usiluje ob hajovať svoje názory. Tím na
čele pod niku je preto často len ilúziou, ktorá sa
rozpadá vo chvíli, keď sa objaví prvý dôležitejší
problém alebo kríza. Ak chcete mať v tímoch mo -
tivova ných a spokojných zamestnancov, musíte
budovať pre do všetkým svo ju neformálnu au to ritu.
Nespoliehaj te sa preto na postavenie vo firme, ale
pokúste sa stať skutočným vodcom, ktorému ľudia
veria a nasledujú ho. 

Neformálnu autoritu možno po sil ňovať pomocou:
� zvyšovania odbornej kvali fikácie,
� dobrej pracovnej morálky,
� dôslednosti a spravodlivos ti,
� dodržiavania sľubov a ne zne užívania postavenia

na osobný prospech,
� budovania dobrých vzťahov s po driadenými. 
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