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Úvod 
 
 
Myšlenka lídra jako hostitele mně napadla 16. února 2003 na semináři Matthiase Vargy von Kibéd a Insy 
Sparrer. Přišlo mi, že metafora lídra jako hostitele nabízí pohled na leadership, který se opírá o staletou 
tradici, a zároveň má v sobě něco nového a současného. 
Podobné metafory jsou podle mne velmi důležité – nabízejí bohaté a široké spektrum pohledů na 
leadership, které se dají použít v řadě různých životních situací. Takové metafory nejsou dogmatické 
návody, ale spíše nabízejí způsob, jak se vyrovnat s obtížnými situacemi, a umožňují našemu myšlení 
nechat se inspirovat z jiné oblasti. Metafora lídra jako hostitele navazuje na stávající koncepty hrdinského 
a sloužícího leadershipu. Doufám, že tato metafora bude pro vás a vaši praxi inspirativní. 
 
Lídr jako hrdina  
 
Představa lídra (vůdce, vedoucího) jako hrdinské postavy je v naší společnosti hluboce zakořeněná. Je to 
silný muž (obvykle), který rychle jedná, všechno ví, zachraňuje situaci, přetváří okolní svět a odvrací 
katastrofu. Sice je to karikatura, ale vybavují se nám při tom jména jako Lone Ranger, Lee Iacocca 
(Chrysler), nebo Johanka z Arku. Podobné archetypy můžeme najít také v literatuře o leadershipu – král a 
bojovník jsou dva archetypy, které vycházejí z práce C. G. Junga, pastýř odkazuje na starověkou biblickou 
tradici. V každém případě se na vůdce můžeme spolehnout v těžkých časech – je to on, kdo posouvá věci 
dál. 
 
Sharon Daloz Parks, autorka publikací o leadershipu z Harvard Business School, výstižně shrnuje situaci: 
„Mezi teoretiky leadershipu se z popírání hrdinského modelu leadershipu, založeném na přikazování a 
kontrole, stalo téměř klišé. Ale převažující představa hrdinského vedení, zakotvená v běžném myšlení, je 
více než model. Je to hluboký a trvalý mýtus.“ (Parks, 2005, str. 201) 
 
To, že tento mýtus přežívá ve všeobecném povědomí, je samo o sobě výmluvné. Vypadá to, že 
potřebujeme určitý typ člověka, ke kterému se můžeme uchýlit v těžkých časech. Ale ve stále více 
propojeném postmoderním světě, plném mnohačetných perspektiv a „zapeklitých“ problémů, které jsou 
chaotické, vzájemně propojené a nepřístupné prosté technické analýze, se taková postava velícího a 
kontrolujícího hrdiny zdá být nereálná více, než kdy předtím. 
 
Mýtus hrdinského lídra má několik nedostatků: 
 

1. Zdá se, že hrdinský lídr všechno ví, zatímco jeho následovatelé jsou na něm zcela závislí; lidé si 
nedokážou sami pomoci, musejí se spoléhat na to, že se objeví hrdina. 

 
2. Iluze kontroly – silný a statečný hrdina, který všechno ví, dokáže vlastními silami sám odvrátit 

katastrofu. Ve vzájemně propojeném komplexním světě to ale takto nefunguje. 
 

3. Představa homogenní skupiny následovatelů – králové mají poddané, pastýři stáda ovcí. To 
podsouvá představu homogenní masy. Všichni následovníci jsou stejní, a proto o nich lze 
přemýšlet jako o celku (ne jako o individualitách). 

 
4. Ochota hrdiny (bojovníka, krále, nebo pastýře) položit život za záchranu stáda – je jejich 

povinnost podstoupit riziko, že budou zabiti, pokud sami nezabijí (ať skutečně či obrazně). 
 
Sharon Daloz Parks to komentuje: 
 
 „…rostoucí počet lidí si intuitivně uvědomuje, že ačkoliv tyto [hrdinské] metafory mají v určitém kontextu 
pozitivní konotaci, v podmínkách každodenního života mají svá omezení, a mohou být i nebezpečné.“ 
(Parks, 2005, str. 204) 
 
 
Lídr jako služebník 
 
Je zřejmé, že existuje více pohledů na leadership, než je hrdinský model. Ale jaké? K nejdůležitějším 
protikladům patří model leadershipu jako služby, se kterým přišel v roce 1970 Robert K. Greenleaf, a 
který převzala řada teoretiků managementu (viz např. Spears, 1995). 
 
 
Inspirován novelou Hermana Hesseho Cesta na východ, došel Greenleaf k závěru, že velcí lídři museli 
nejprve sloužit ostatním – a to je to, v čem se projevuje jejich skutečná velikost. Příběh popisuje skupinu, 
která podstupuje jakousi duchovní cestu. Doprovází je Leo, sluha, který na ně dohlíží, usnadňuje jim cestu 
a stará se o ně. Cesta probíhá dobře, dokud Leo nezmizí – skupina se začne rozpadat, protože si bez něho 
nedokáže poradit, a cesta musí být přerušena. O mnoho let později vypravěč znovu narazí na Lea – když 
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vstoupí do řádu, který jejich cestu podporoval. Zjisti, že Leo je ve skutečnosti představeným řádu, jeho 
vůdčím duchem. 
 
Tato myšlenka je brilantním protipólem metafory hrdinského vůdce, která v té době převládala. Ovlivnila 
řadu oblastí a stala se katalyzátorem pozdějších úvah o duchovní praxi a její souvislosti s leadershipem 
(viz. např. Senge a kol., 2005). Zdůrazňuje, že vůdce musí jednat s ohledem na své následovatele a 
udržovat komunitu, spravovat ji a udržovat její důvěru pro budoucí generace. Můžeme na to nahlížet jako 
na opačný konec spektra moci, než je hrdina. 
 
Nicméně ani metafora vůdce jako služebníka není bez nedostatků: 
 

1. Bohatství této metafory není úplně zjevné. Ve 21. století je myšlenka služebníka vzdálená běžné 
zkušenosti většiny lidí – intuitivně si představíme něco jako číšníka. V historii i v literatuře je 
vztah mezi pánem a služebníkem velmi bohatý a má řadu rozměrů – připomeňme si Jeevese a 
Woostera, Leporella a Dona Giovanniho, Sancho Panzu a Dona Quichota, a další. Pro ty, kdo 
považují Pána za protiklad služebníka, to nicméně není obvyklé, a proto jsou zmateni, pokud jde o 
zodpovědnost a autoritu (o tom pojednává literatura o vůdcovství jako službě). Ukázkový příklad 
nepochopení konceptu vůdcovství jako služby najdete u McCrimmona 
(http://www.leadersdirect.com/servant.html). 

 
2. Představa služebníka je nepřijatelná pro ty, kdo tradičně zastávali podobné role (např. ženy a 

etnické minority) – a kteří by upřednostnili jinou představu. Zastánci leadershipu jako služby 
poukazují na to, že podrobná studie by mohla přinést nový náhled na tuto roli, což je však obtížně 
realizovatelné, pokud nevyhovuje základní koncept. 

 
3. Koncept vůdce jako služebníka naráží na podobné otázky ohledně hierarchie, jako hrdina, avšak 

z druhé strany spektra; řada lidí považuje služebníka za rozmar nebo soucit jeho pána. Teorie 
leadershipu jako služby tyto otázky samozřejmě podrobně tematizuje, a – pokud se podaří 
přesvědčit studenty, aby vytrvali – přináší velké obohacení. Rovněž je zajímavé podotknout, že ve 
výše zmiňovaném Hesseho příběhu si skupina nevšimla, že jejich služebník hrál vůdčí roli, dokud 
nebylo příliš pozdě – což je samozřejmě dobrá paralela, ale v praxi leadershipu to funguje o něco 
méně. 

 
 
V minulých letech se objevila řada dalších metafor o leadershipu – například divadelní režisér, hudebník, 
improvizátor (DePree, 1992), nebo umělec (Parks, 2005). Všechny mají cenné aspekty, nicméně hledání 
výstižné alternativní metafory pokračuje. Aby byla metafora výstižná, je nutné, aby byla v užitečném 
slova smyslu vyhraněná a snadno rozpoznatelná, podobně jako hrdina (a zaujala tak studenty), a zároveň 
byla zdrojem moudrosti v komplexních neustále se měnících a obtížných časech (podobně jako 
služebník). 
 
 
Lídr jako hostitel, hostitel jako lídr  
 
 
V tomto článku nabízím novou a přesto prastarou metaforu lídra jako hostitele. Upřímně řečeno, jsem 
překvapený, že se neobjevila mnohem dříve. Nicméně průzkum a diskuse s odborníky na leadership 
naznačují, že je nová, při nejmenším v této podobě. (Existuje článek Margaret Wheatly s názvem „Od 
hrdiny k hostiteli“ (From Hero to host) [Wheatley, 2001], ale zdá se, že šlo jen o zmínku v rozhovoru o 
leadershipu jako službě.) Jak uvidíme, hostitel je v řadě civilizací a kultur nadčasová role – nicméně její 
využití v rámci mytologie o leadershipu (vůdcovství) je relativně neprobádané. Rád bych upozornil, že jde 
o něco zcela jiného, než je koncept služebníka. 
 
Hrdinu a služebníka můžeme nahlížet jako protipóly určitého spektra hierarchického leadershipu: 

   
 

Hrdina  Služebník 
     
 
 
Domnívám se, že hostitel leží mimo toto spektrum (přesněji nad ním) – jedná se o flexibilní roli závislou 
na kontextu, která někdy vyžaduje chování hrdiny, jindy služebníka, nebo celou řadu možností mezi 
těmito krajnostmi. Tuto novou metaforu lze chápat jako Hegelovskou syntézu – která nejen zahrnuje obě 
předchozí, ale nabízí novou perspektivu s řadou tvořivých možností. 
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Hostitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrdina 
 
 
 
 
Všichni známe situaci, kdy někoho hostíme. Kdo nikdy nepořádal večírek, nezval lidi na drink nebo 
neslavil narozeniny? Všichni známe tuto roli. A kdo nikdy nenavštívil nějakou párty jako host, nebo u 
někoho nezůstal přes víkend na návštěvu? Známe tedy i protipól hostitele: hosta. Obě role známe a obě 
jsou spojené s normami a očekáváními. 
 
Hostitel a host se vzájemně definují: jako jin a jang, nemůžete mít jedno bez druhého, a pokud se změní 
jedno, musí se změnit i druhé. A skutečně, samo slovo pohostinnost1 pochází z řeckého hospes, což 
znamená jak hosta, tak hostitele. Tato dualita se objevuje i ve francouzštině (hote) a italštině (ospite) (i 
v češtině (host) – pozn. překl.). 
 
O roli hostitele a hosta můžeme nyní začít uvažovat v souvislosti s velmi konkrétním příkladem z běžného 
života, jakým je párty. 
 

 
1. Dopředu: hostitel se rozhodne uspořádat párty – rozhodne se, o jaký druh párty půjde, kde a kdy se 

bude konat, a začne plánovat. Poté se rozhodne, jaké hosty chce pozvat, a pozve je. Obstará jídlo a pití, 
které se bude podávat, a nějakou zábavu. Vybere a pečlivě připraví prostor. V této fázi hostitel aktivně 
volí a plánuje, a svým způsobem jedná jako hrdina, když se rozhoduje, co chce, a připravuje půdu pro 
to, aby se to mohlo stát. 

 
 

2. Při večírku: nyní se role hostitele dramaticky mění. Vítá hosty, nabízí jim občerstvení, vzájemně je 
představuje, dohlíží, aby všechno běželo, a – hlavně – se ujišťuje, že jeho hosté se dobře baví. 
Všimněte si, že to NEZNAMENÁ být na výsluní, nebo řídit všechny rozhovory. Znamená to pečovat o 
to, že o všechny je postaráno, upozorňovat je na změny (jako přesun od přípitku k večeři), dohlížet na 
to, že nikdo není stranou, atd. Musí pružně reagovat na své hosty – podobné události se nikdy nedají 
úplně režírovat. V tomto smyslu jedná více jako služebník. Nicméně (na rozdíl od služebníků) si také 
večírek naplno užívají. 
Samozřejmě, že povaha a míra nahodilosti a nepředvídatelnosti do určité míry závisí na plánech 
hostitele – ale pouze do určité míry. Nikdy nevíte, co všechno se může stát – ať je to kapka šťávy 
z červené řepy na drahé bílé sukni, nepovedené suflé, nebo příchod nepozvaných „narušitelů“ párty. 
Hosté se v podobných situacích s očekáváním podívají na hostitele, který v těchto případech možná 
bude muset rychle přejít z pozice, která má blíže ke služebníkovi, k hrdinskému vedení – anebo také ne 
– aby vymezil hranice párty. Záleží na povaze události, ke které došlo (což může nebo nemusí být 
v souladu s tím, co hostitel zamýšlel). 

 
3. Po večírku: hostitel se rozloučí s hosty a s velkou pravděpodobností na něm zůstane úklid. Znovu 

kombinuje prvky hrdinství s aspekty služebnictví. Být „poslední“ stejně jako být „první“ je 
charakteristikou vůdců-hostitelů – například kapitán potápějící se lodi se musí přesvědčit, že všichni 
ostatní jsou v bezpečí, než ji sám opustí. 
 

 
This is a concrete and everyday example - but I hope it has already provoked your thinking on leadership 
and how you practise it. As we go on to explore the rich history (hostory?) of the role we will find that it 
not only appears through every society, but that it forms a very deep and often spiritual connection 
between people. Extraordinarily there is no book, in print or not, which looks at the way the host tradition 
developed and how it works in different contexts. This is something I hope to remedy in due course. 
 

                                            
1 V angličtině „hospitality“ (pozn. překl.) 

Služebník 
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To je konkrétní a každodenní příklad – ale doufám, že vás také přiměl zamyslet se nad leadershipem a nad 
tím, jak jej uplatňujete v praxi. Jak budeme zkoumat bohatou historii této role, uvidíme nejen to, že se 
vyskytuje ve všech společnostech, ale také to, že zakládá hluboké a – často duchovní – spojení mezi lidmi. 
Bohužel neexistuje kniha, ať tištěná, nebo ne, který by mapovala vývoj tradice hostitelství a jeho proměny 
v různých kontextech. Doufám, že se to brzy změní. 
 

„Hostitel je první a zároveň poslední.“ (Arabské přísloví) 
 
Vytváření prostoru a jeho aktivní využívání 
 
Klíčovou částí role hostitele je vytváření vhodného prostoru, ve kterém by daná událost mohla probíhat a 
rozvíjet se. Vidíme tu jistou dichotomii. Novější literatura o leadershipu hovoří o vytváření prostoru jako o 
klíčové roli lídra, a o významu podněcování a podporování zapojení v rámci tohoto prostoru. Nicméně 
hostitel hraje důležitou roli v předchozím kroku – při vybírání prostoru, rozhodování o jeho výzdobě, 
uspořádání a využití. To je další příklad flexibility role hostitele, v jedné chvíli dělá odvážná a důležitá 
rozhodnutí, a v příští minutě uklízí rozlité nápoje. 
 
Toto pojetí prostoru podporuje myšlenka „ba“. Tento japonský pojem, který poprvé použil filosof Kitaro 
Nishida (viz např. Nishida 1990, Nonaka a Nonno 1998), znamená „sdílený prostor pro rozvíjení vztahů“, 
nebo obecněji „kontext, ve kterém může vznikat význam“. 
Roli hostitele tedy můžeme nahlížet jako neoddělitelně spojenou nejen s hosty, ale také s prostorem. 
Nemůžete nic pořádat, pokud nemáte kde (to platí i o virtuálním prostoru – podívejte se na úspěch 
podobných firem jako Facebook nebo Myspace, které svým hostům dokázaly nabídnout užitečný a 
flexibilní prostor). Příprava prostoru a jeho řízení (nebo rozhodnutí prostor neřídit), je podle mého názoru 
klíčovou rolí hostitele. 
 
Guru leadershipu Warren Bennis vypráví starý příběh o Gladstoneovi a Disraelim, dvojici britských 
ministerských předsedů v 19. století: 
 
Když jste šli na večeři s Williamem Gladstonem, odcházeli jste s pocitem, že „ten Gladstone je 
nejvtipnější, nejchytřejší a nejšaramantnější člověk široko daleko“. Ale když jste šli na večeři 
s Benjaminem Disraelim, odcházeli jste s pocitem „já jsem ten nejvtipnější, nejchytřejší a 
nejšaramantnější člověk široko daleko!“ Gladstone zářil, zatímco Disraeli vytvářel prostor, kde by mohli 
zářit ostatní. Později zmíněné je mnohem silnější forma leadershipu, dobrodružství, ve kterém má lídr tu 
čest objevit poklad, který se skrývá ve druhých, a vynést jej na světlo. (Bennis v předmluvě k Parks, 2005, 
str. xi-xii) 
 
Lepším hostitelem byl nepochybně Disraeli. 
 
 
Výhody metafory hostitele 
 
1. Jde o obraz z běžného života – instinktivně mu rozumíme, a máme vztah k oběma stránkám – jako 

hostitelé i jako hosté.  Každý byl někdy v této roli – je to tedy bohatý obraz, universální a přístupný 
velmi hluboké spirituální interpretaci, která je v souladu se světským výkladem. 

 
2. Hostitel a host se vzájemně definují – nemá smysl uvažovat o hostiteli bez hostů; zatímco je možné být 

hrdinou, aniž by bylo třeba někoho zachraňovat, nebo být služebníkem, který čeká na někoho, komu by 
mohl sloužit. 

 
3. Hostění je spíše činnost, než charakteristika osobnosti – člověk je někdy hostitelem a jindy hostem. 

Tyto dvě pozice se mohou velmi rychle změnit, jako například v biblickém příběhu o ženě 
s alabastrovou nádobou, která pomazávala Ježíše (žena přistoupila k Ježíši a pomazala mu nohy 
drahým olejem. Přihlížející jí vynadali, že mohla použít peníze na službu chudým. Ježíš je přerušil 
s tím, že tato žena prokázala službu jemu – protože chudí tu budou vždy, na rozdíl od něho. To lze 
interpretovat tak, že vůdce [Ježíš] se stal na okamžik hostem, a odhalil tak důležitý aspekt tohoto 
vztahu.) Tento „interakční pohled“ je klíčovým východiskem mé vlastní práce v přístupu zaměřeném 
na řešení (Solutions Focus – viz např. Jackson & McKergow, 2007, McKergow & Clarke, 2007), a 
nabízí alternativu k psychologickému paradigmatu, které nahlíží na člověka jako na „balík vlastností“. 

 
 
4. Hostění s sebou nese jasný pocit zodpovědnosti za úspěch akce – a to i přesto, že jsou ve hře také vnější 

vlivy. Hostitel má určitou autoritu – kterou na sebe přebírá a kterou si udržuje tím, že dobře zastává 
svou roli. Plánování a improvizace, kontrola/jistota a svoboda/nahodilost/nejistota hrají svou roli, která 
je snadno pochopitelná. 

 
5. Role hostitele může zahrnovat chování hrdiny nebo služebníka – v závislosti na kontextu – stejně tak 

jako řady jiných možností mezi těmito krajnostmi. 
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Prvky hostitelského leadershipu 
 
Moje první úvahy o hostitelství mne vedly k tomu, že jsem navrhnul čtyři charakteristiky hostitele. Jedná 
se o vzájemně propojené aspekty hostitelství, jejichž správnou míru musí hostitel v rámci své roli najít. 
 
Definování události A Reagování na to, co se děje 
 
(Princip schopnosti reagovat) 
 
Hostitel hraje roli při udržování pořádku a uvádí věci do pohybu – vždy však musí zůstat vnímavý vůči 
náhodám, neočekávanému, chtěnému či nechtěnému. 
 
Zapojit a poskytnout      A       Připojování se k ostatním 
 
(Princip spoluúčasti) 
 
Není překvapivé, že hostitelé zapojují hosty a starají se o ně. Ale zapojují se vždy také oni sami? Bylo by 
zvláštní přijít na večírek a nechat hostitele, aby jedl v kuchyni! Nějaký čas možná stráví pozorováním 
z balkónu, ale také sejde na taneční parket (vyjádřeno metaforou Ronalda Heifitze, 1994). Proces 
zapojování může mít řadu podob, od radostného přivítání po spirituální stav otevřenosti a lásky (jak říká 
např. řehole Sv. Benedikta, zakladatele řádu Benediktinů a předního raně křesťanského obhájce 
pohostinnosti jako ctnosti, viz např. Hay, 2006). 
 
Ochrana hranic A Podněcování nových spojení 
 
 (Princip dveřníka) 
 
When the party is threatened by unwelcome gatecrashers, the host is expected to lead the response. 
However, they must also encourage new connections, both within and across boundaries. This, like the 
other balances, is somewhat paradoxical and requires judgement. 
 
Když je párty ohrožena nevítanými návštěvníky, očekává se, že hostitel zakročí. Nicméně hostitelé musejí 
také podněcovat nová setkání, jak v rámci hranic, tak mimo ně. To je svým způsobem paradoxní a 
vyžaduje to posouzení situace. 
 
Být první A     Být poslední 
 
(Princip Alfa a Omega) 
 
Vítání prvních hostů, vystoupení do popředí (v případě nebezpečí), řízení přesunu (například k jídelnímu 
stolu), a také se upozadit (být obsloužen jako poslední), nebo zůstat poslední na potápějící se lodi. 
 
„Pohostinnost je o překračování prahů, redefinování hranic a vyjednávání o prostoru.“ Mary David 
Walgenbach OSB, Sestry sv. Benedikta, Madison, Wisconsin 
 
Doporučil bych, aby hostitel uměl zachovat rovnováhu mezi aktivitou na pódiu a v zákulisí. Tato 
metafora, kterou jsem slyšel od Simona Walkera z Leadership Trust (Walker 2005), vyjadřuje to, že jsme 
čas od času povoláni k tomu, abychom předstoupili před ostatní (na pódium) a zároveň reflektuje práci na 
našem vlastním rozvoji, uchýlení se pro radu k důvěrníkům, atd. (v zákulisí). Někteří autoři to popisují 
jako vnější a vnitřní práci, mně se více líbí metafora pódia a zákulisí. 
 
 
Lídři, kteří hostí 
 
Byl jsem požádán, abych uvedl příklady vůdců-hostitelů ze skutečného života. Myslím si, že je mnohem 
zajímavější dívat se na hostitelství jako na interakční, sociální a kontextovou aktivitu, než něco, co lze 
připsat jednotlivci. Nejsem ochoten bavit se o hostiteli, aniž bych se zajímal také o hosty! Zde je několik 
příkladů toho, co považuji za dobré hostitelství. 
 
Dalajláma řešil v březnu 2008 obtížnou situaci. Exilový duchovní vůdce Tibetu byl konfrontován se 
vzpourami a nepokoji ve své vlasti proti čínským autoritám. Když při rozhovoru pro BBC dostal otázku, 
co bude dělat, jeho odpověď byla velmi jasná: 
 
„V roce 1987 se mně v této místnosti britský novinář ptal 'Co budete dělat, když se věci vymknou kontrole 
a dojde k násilnostem?' Odpověděl jsem mu, že pokud se věci vymknou kontrole, jedinou možností, kterou 
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mám, je úplná rezignace. Moje stanovisko je stále stejné.“ (Dalajláma v BBC News, 
http://tinyurl.com/4vitxc, 2008) 
 
Toto je silný příklad host-leadershipu. Hostitel hrozí rezignací, pokud jeho lidé (jeho hosté) budou 
pokračovat v násilnostech. Nesouhlasí s jejich chováním, ani nepřijímá roli hrdiny, který je zachrání. 
Rozhodne se, co chce (nenásilí) a vyzve své lidi k tomu, aby jednali zodpovědně. Místo toho, aby jim 
říkal, co mají udělat, dává jim na vybranou. 
 
Bližší příklad, organizace SOLWorld, která sdílí a rozvíjí přístup zaměřený na řešení (Solutions Focus) ve 
firemním prostředí (www.solworld.org) funguje na principu hostitelství. Nemá předsedu, členy, kanceláře, 
správní radu, ani bankovní účet. Má organizační tým, ke kterému se kdokoliv může připojit. Akce se 
konají jen tehdy, když je někdo připraven je zorganizovat, a nikdo nemá povinnost stát se hostitelem proti 
své vůli. Kdokoliv může nabídnout zorganizování akce pod hlavičkou SOLWorld s podporou 
organizačního týmu. 
Hostitel zve k účasti, riskuje své vlastní zdroje, a může se rozhodnout, jak naloží s případným ziskem. 
Výsledkem je 8 mezinárodních konferencí, tři letní školy, aktivity v Severní Americe a Japonsku, 
bezplatné on-line diskusní fórum a komunita – bez tradičního hrdinského vůdce nebo formální vůdcovské 
struktury. Více o tom, jak SOLWorld funguje, se dočtete na http://www.solworld.org/index.cfm?id= 141. 
 
Jsem přesvědčen, že existuje řada dalších příkladů dobrého hostitelství v leadershipu. Existuje také řada 
příkladů špatného hostitelství a ukázek, jak to může negativně ovlivnit pokrok. Jen na okraj, neslyšeli jste 
o vrcholném manažerovi, který si nechal udělat speciální výtah z parkoviště rovnou do své kanceláře, aby 
nemusel mluvit se svými podřízenými? Nebudu zde daného člověka jmenovat, abych jej neuvedl do 
rozpaků. Ale zamyslete se nad tím z hlediska hostitelství – jaký hostitel by něco podobného udělal, a co 
by si o něm asi pomysleli jeho hosté? 
 
 
Závěr… prozatím 
 
Metafora lídra jako hostitele spojuje překvapivě jednoduchou myšlenku, kterou všichni známe, s bohatou 
tradicí a řadou dalších přesahů. Prosím vyzkoušejte ji, prozkoumejte, použijte a řekněte mi – a dalším 
čtenářům – svou zkušenost. Myslím, že tato myšlenka má co říci. Můžete mi napsat mail na 
mark@sfwork.com, nebo zavolat na 08453 707145 (v rámci UK), nebo +44 1242 511441 (mimo UK). 
(Pokud chcete komunikovat v češtině, můžete své podněty posílat na info@dalet.cz, my je předáme do 
diskuse Markovi McKergowowovi v anglické verzi a diskusi k host-leadershipu sledujeme).  
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První reakce na článek „Leader jako hostitel, hostitel jako leader“ 
 
„Komplexita a různorodost teorie leadershipu reflektuje svět, ve kterém žijeme. Ale komplexita a 
různorodost nemusí být nezbytně ku prospěchu. V dnešní době čelíme řadě potíží jen proto, že se z našeho 
života vytratil smysl pro elegantní jednoduchost. V článku „Leader jako hostitel, hostitel jako leader“ 
nám Mark McKergow prokázal velkou laskavost tím, že nám připomněl, že dobří vůdci jsou v první řadě 
lidské bytosti, a teprve potom vůdci. Jeho připomínka starodávné moudrosti je případná, stejně jako 
dialog o ctnostech a charakteru veřejného života. Pro leadery ve veřejném sektoru představuje tento 
koncept skvělý protiklad mechanistické a tíživé [posmrtné] strnulosti byrokracie. Nevzpomínám si, že by 
mně kdy nějaký hostitel požádal, abych vyplnil dotazník zdravotních a bezpečnostních rizik, dříve než 
vstoupím do jeho domu. Koncept leadera jako hostitele a hostitele jako leadera nám nabízí jednoduchý 
vztahový model leadershipu, který se vyvíjel a byl testován po tisíciletí. Dobří vůdci – stejně tak jako 
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hostitelé – si mají následovatele. Starají se o jejich potřeby. Jsou skromní a sebedisciplinovaní, nadřazují 
potřeby druhých nad své vlastní. Ale jsou zároveň odvážní a houževnatí, když se věci zvrtnou, připraveni 
na konfrontaci a střet s často nelítostnou realitou, které se vlamuje do našich životů. Můj komentář 
k Markovu článku je od srdce a velmi mu děkuji za jeho přínosný pohled.“ 
Prof. Roger Steare BA FRSA FREC 
Hostující profesor organizační etiky, Cass Business School, City University, London 
 
Markův článek o host-leadershipu, který nutí k zamyšlení, se mi líbí z několika důvodů. Mám zkušenost, že 
ačkoliv se většině lidí uleví, když slyší o nedostatcích hrdinského modelu leadershipu, často mají problém 
porozumět modelu leadershipu jako služby, zejména pokud se s touto metaforou setkávají poprvé. Je velmi 
užitečné, že tento článek upozorňuje na některé existující rozpory, a nabízí novou metaforu (lídra jako 
hostitele), která umožňuje zkoumat tak významný jev, jako je leadership. Jsem velmi potěšena, že autor 
zmiňuje rozpaky, které mohou [v této souvislosti] pociťovat ženy, nebo příslušníci etnických minorit, kteří 
byli (až na pár výjimek) očividně vylučováni z většiny předchozích studií o leadershipu, a jak by někteří [z 
nich] řekli, z úplného zapojení do společnosti. Popisovaný vztah mezi hrdinou, hostitelem a služebníkem 
nabízí, jak říká Mark McKergow, 'novou perspektivu s řadou kreativních možností', a rozpracovává 
výborné komentáře Margaret Wheatley, které oslavují základy lidství v leadershipu hledajíce ve druhých 
dobro a majíce 'neotřesitelnou víru' v lidi, obraceje naši pozornost k leadershipu jako aktu vytváření 
prostoru a příležitostí [v okamžiku], když se lidé spolu setkají. Doufám, že náš vlastní empirický výzkum o 
uplatňování leadershipu – který de facto lidem umožní vyjádřit své zkušenosti s tím, když jsou vedeni, 
identifikuje základní témata otevřenosti a vzájemné propojenosti, a zdůrazňuje potřebu partnerství a 
spolu-vlastnictví lidských aspirací a snah – odhalí další aspekty, které obohatí nový kaleidoskop 
uvažování o leadershipu. Stručně řečeno, Mark McKergow nabízí odlišnou, strhující perspektivu pro ty 
z nás, kteří se snaží najít smysl v nesmírně složitém světě neomezených možností. 

Profesorka Beverly Alimo-Metcalfe 
Chief Executive, Real World Group 
 
 
Je to velmi zajímavá alternativa tradičních konceptů leadershipu, a velmi dobře doplňuje stále častější 
úvahy o potřebě vůdcovských vlastností v organizacích. Je to úžasný koncept, který přinutí k zamyšlení. 
Bylo by zajímavé podívat se v praxi optikou této metafory na některé soudobé ukázky vedení, např. v 
národních vládních iniciativách, velkých korporacích, jako jsou British Airways, Rolls Royce a Tesco, ale 
i v menších společnostech, nebo v kontextu armády. Mohlo by to být velmi poučné a podněcující. Bylo by 
také zajímavé přemýšlet o této metafoře ve vztahu k tradičním stylům vedení, které se zabývají 
delegováním a přebíráním zodpovědností. V neposlední řadě by mohlo být užitečné zamyslet se nad tím, 
jak byste mohli tuto metaforu využít při vytváření nového rámce pro uvažování o rizicích a zisku. Jsem 
také zvědav, jak tato metafora přispěje k úvahám o udržitelnosti leadershipu – co se bude dít v dobách 
neštěstí a krizí, když se hostitel náhle ztratí. Budou hosté připraveni a budou vědět, co dělat dál? A jak 
budou vybírat nového hostitele? Což vyvolává otázku – rodí se člověk hostitelem, nebo se jím stává? 
 Frederick Psyk 
Director, FSP Solutions and Non-Executive Director on the board of the Avon and Wiltshire Mental 
Health Partnership NHS Trust, UK 
 
 
„Jako člen učitelského sboru v Ashridge, který vyučuje manažery a vedoucí pracovníky z celého světa, se 
setkávám z řadou metafor o leadershipu. Nikdy se mi moc nelíbila metafora hrdinského leadershipu, ani 
ta o leadershipu jako službě, ačkoli řada manažerů velmi lpěla na víře v hrdiny! Markova metafora 
hostitele přináší několik výhod. Jako učitel a facilitátor chci, aby metafory pomáhaly manažerům pochopit 
aspekty jejich manažerského a vůdcovského stylu, chci, aby to byly užitečné nástroje jak ve třídě, tak 
v jejich firmách. Tato metafora mi nabízí řadu možností – například myšlenka pozvání, kterou implikuje, 
může podnítit diskusi o tom, koho lídr zve, kdo je pozván, a kdo není, a zejména jakým způsobem… 
Myslím, že tato metafora je velmi užitečným a cenným nástrojem pro reflexi a odhalování smyslu 
leadershipu.  
Mike Brent 
Client and Programme Director, Ashridge Business School 
 
Více informací o „host leadershipu“ najdete na www.hostleadership.com 
 
 

 


