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Abstract:
This seminary writing deals with one of the groups of human abilities and qualities - known 

as „soft skills.“ It tries to find a universal definition and reveals different approaches. Soft 

skills, as a part of human capital, provide a competitive advantage leading to higher 

productivity and that is why there are more and more employers requiring these skills and 

investing in the courses and trainings. There are many areas of relatively high importance of 

having soft skills – leadership, project management, everyday social life and work success 

(building human capital as a key part of success). We should be careful about trying to strictly 

classify our skills and giving priority to a certain group of skills. Although the trend is in 

favor of soft skills we must not forget the complex view of our skills. This work is about soft 

skills – their meaning, importance and trends in their perception – as part of human capital.

Abstrakt:
Tato práce pojednává o skupině lidských dovedností a kvalit známých v manažerském 

prostředí jako “soft skills”, konkrétně pak o jejich obsahovém významu, důležitosti a trendech 

v jejich vnímání. Při hledání jednotné definice odhaluje různé přístupy k jejich vymezení a 

chápání. Význam soft skills – jako složky lidského kapitálu poskytující v řadě oblastí

konkurenční výhodu vedoucí k vyšší produktivitě – si uvědomuje stále více zaměstnavatelů, 

což se mimo jiné projevuje i nárůstem zájmu o příslušná školení a tréninky. Vedení lidí, 

projektový management, každodenní společenský život či pracovní úspěch jsou jen jedny 

z příkladů oblastí s relativně vysokou důležitostí soft skills. Je zde poukázáno na nebezpečí 

striktního členění dovedností a upřednostňování určité skupiny bez dalšího podrobnějšího 

kontextu. A ačkoliv současný trend hovoří ve prospěch soft skills, nesmíme zapomínat na 

komplexní pohled na lidskou osobnost a její schopnosti. 
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Úvod
 Tato práce je zpracována v souvislosti s předmětem doktorského studia „Management“ pro 

účely zkoušky. Vzhledem ke skutečnosti, že má disertační práce se nikterak přímo neváže na 

oblasti vymezené příslušnou katedrou, jsem se rozhodl zpracovat téma úzké s mnoha oblastmi 

managementu jako je například osobnost manažera, komunikace, personální politika či různé 

lidské aspekty managementu. Přesto však se jedná o téma specifické a úzce vymezené, které 

se týká z určitého pohledu každého z nás a je stále více v moderních společnostech a ve 

vnímání nejen manažerské práce zdůrazňováno, a to téma „soft skills“1.

S rozvojem společnosti, společenských věd a s hledáním efektivního využití zdrojů bývají 

stále více zdůrazňovány „soft skills“. Co tento pojem znamená, zda to není pouze moderní 

pojem pro ty, co chtějí vypadat, jak pokrokoví v managementu jsou, a zda si zdůrazňování 

zaslouží, nejen o tom pojednává tato práce. Asi každý se někdy setkal nebo slyšel o lidech, 

kteří dokázali obratně dát dohromady skupinu lidí a motivovat je k vynikajícím výkonům. 

S člověkem, který některými svými schopnostmi jiné lidi získal, nadchl, podpořil či jinak 

pozitivně ve svůj prospěch ovlivnil. Lidská stránka vazeb ve společnosti i ve firmě je 

rozhodně stránkou nedílnou, ale skutečně může mít takový vliv? Primárním cílem této práce 

je shrnutí pohledů na podstatu tohoto pojmu a významu, vývoje a důležitosti samotných soft 

skills. 

 Práce začíná pohledem na různé definice a otázkou, zda existuje jednoznačné vymezení a 

vnímání obsahu tohoto pojmu. Následuje kapitola pojednávající o soft skills jako součásti 

lidského kapitálu, neboli spíše o budování jeho „soft“ části. Proč má (či nemá) smysl se jimi 

zabývat, čím pochopení jejich významu nám může pomoci a jakou hrají skutečně roli – jsou 

podceňovány či přeceňovány –, o tom pojednávají kapitoly 3 a 4. Závěrečná část pak 

deklaruje obrat v jejich vnímání v posledních letech.

Vymezení z hlediska definic
 V akademické i aplikované sféře se lze setkat s mnoha definicemi generalizujícími základní 

prvky či odlišnosti soft2 skills. Jedna část či skupina definic vyjadřuje lidskou stránku, 

například: „Soft skills jsou schopnosti nezbytné pro komunikaci s nadřízenými, kolegy, 

                                                       
1 V managementu a ekonomii se setkáváme s mnoha anglickými výrazy, které se běžně bez překladů užívají, a 
tak v této práci termíny soft a hard skills nejsou překládány. Ostatní překlady odborných textů jsou provedeny 
tak, aby byl zachován význam slova či celých vět, jde tedy o kontext, nikoliv o hraní si se slovy, o čemž je 
v podstatě i teorie managementu
2 Často s druhou skupinou „hard dovedností“ (někdy označovanými jako technické)
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podřízenými, klienty a prodejci. Jsou to takové schopnosti spojené jak s verbálním tak 

neverbálním jazykem pro účinnou a efektivní komunikaci. Skládají se z komunikačních a řady 

jiných dovedností jako je třeba team building, time management, schopnost vést, schopnost 

rozhodovat, řešit problémy a vyjednávat. Jsou známé také jako lidské schopnosti, mezilidské 

schopnosti či vůdčí schopnosti“ (Rao, 2010). Rao (Rao, 2010) upozorňuje, že názvy soft a 

hard nejsou spojeny s jemností (měkkostí) a tvrdostí schopností, nýbrž se skutečností, že soft 

jsou vázány na lidské schopnosti a vlastnosti uplatnitelné v různých oborech, zatímco hard 

skills představují technické a administrativní postupy spojené s konkrétními profesemi a to je 

právě druhou -někdy nedílnou- součástí či skupinou definic: „Oproti tomu soft skills (také 

nazývané lidské schopnosti) je obvykle obtížné pozorovat, kvantifikovat a měřit….nekladou 

důraz na to, co říkáte, ale jak to říkáte“ (Rao, 2010). Velmi často jsou obě stránky definice 

vyjádřeny v rámci jedné definice. Definice dle Holbrookové tvrdí: „hard skills popisují 

procesy, postupy, odvětvový odborný žargon a je snadné je měřit a kvantifikovat. Jedná se o 

pojmy jako účetní management, nábor a rozvoj talentů, udržování zákazníků, projektový 

management, pohledávky a závazky, podpora prodeje…. Soft skills popisují osobnost a lidské 

dovednosti a nelze je snadno měřit či kvantifikovat. Zahrnují výrazy jako skvělý komunikátor, 

výborné verbální a psané projevy, řešení problémů, týmová práce…“(Holbrook, 2009).

Anebo jiná definice: „Soft skills jsou komunikační dovednosti, schopnosti řešit problémy, 

rozhodovat, pracovat v týmu, osobně se rozvíjet a vést, zbavené stresu a frustrace“

(Muthumanickam, 2008, str. 324) či „Hard skills jsou technické či administrativní postupy 

spojené s jádrovým podnikáním organizace. Příklady zahrnují obsluhu strojů, počítačové 

zápisy, bezpečnostní standardy, finanční postupy a obchodní administrativu. …Je taktéž 

snadné je trénovat, protože většinu času tyto dovednosti jsou zbrusu novou záležitostí pro 

posluchače a není potřeba žádné odnaučování. Naopak soft skills (také nazývané lidské 

dovednosti) …jsou potřebné jak pro každodenní život a stejně tak i pro práci. Souvisí se 

vztahy mezi lidmi… Taktéž vedoucí na všech úrovních se spoléhají značně na lidské 

dovednosti – příklady mohou být team building, podpora inovací, řešení problémů, 

rozhodování, plánování, delegování, pozorování (všímavost), koučing, motivace…“

(Coates,°2006). Další příklady soft skills jsou uvedeny v Příloze 1.

I přestože se lze setkat s mnoha podobnými definicemi soft skills, tak dle mého je nutná 

určitá opatrnost při jejich pochopení a vnímání, neb univerzální přesnou definice nelze uvést. 

Stejně to vidí například i Schulz, dle kterého se vnímání soft skills liší dle kontextu a uvádí 

příklady: „…znalost projektového managementu je například pěkné mít v případě 

elektroinženýra a nezbytné u inženýra stavebního. Školení o kulturním povědomí může být 
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užitečné pro chemika, ale je absolutní nezbytností pro obecný management či HR specialisty 

ve společnosti s různými kulturami“ (Schulz, 2008, str. 147).

 Při analýze definic můžeme vidět spíše základní vodítka soft charakteristik, ale, jak zde 

ukazuji, hledání přesné hranice mezi soft a hard již není tak černobílé a zde jsou vnášeny 

prvky subjektivismu. Vidíme, že ani upozornění profesorky Rao o nebezpečí zaměňování 

s jemností/měkkostí nemusí být zcela přesné, neb společnou stránkou všech definic je stránka 

„lidskosti“. Například schopnost mluvit poutavě a přesvědčivě je spojena s citem a 

charakterem, tedy velmi úzce s psychickou stránkou, kterou lze subjektivně vnímat jako 

jemnou část. Ale ve většině případů již ne jako známku „měkkosti“! Co se týká hranice soft a 

hard a vodítek rozlišování bude podrobněji uvedeno v následujícím textu.

Lidský kapitál a cesta k soft skills
Podle Coatese (Coates, 2006) lidé mají v sobě zakořeněné určité vzorce mezilidského 

chování, které si vytvořili během života, ať už pozorováním okolí či experimenty, nikoliv 

však uměle naučené ve třídách. Každý tak disponuje jedinečným portfoliem dovedností a 

stejně tak jako jakékoliv jiné vzorce chování jsou mezilidské dovednosti pevně zakořeněné 

v centrální nervové soustavě díky opakovanému chování na určité podněty, čímž se určitý 

způsob chování stává přirozeným a snadným. Osvojení nových žádoucích mezilidských 

dovedností je složité jako každá změna lidského chování, neb je nutné nahradit stávající zažité 

vzorce jinými. Cestou k odstranění zažitých vzorců je ukázat přínosnost nových v podobě 

lepších výsledků, což samo o sobě nestačí – tyto nové schopnosti je třeba posilovat 

opakovanou aplikací s pozitivními dopady. Neúspěch jednorázových kurzů vlivem absence 

plánu rozvoje daných schopností pak vede k neúspěchu a nedůvěře v podobné kurzy. Proto je 

třeba zpětná vazba, coaching a dlouhodobá podpora ze strany organizace. Osvojení těchto 

dovedností není ze dne na den, ale změnou celkového přístupu.

Dnes existuje celá řada školení a kurzů rozvíjejících soft dovednosti, několik studií a 

formálních postupů jejich zlepšování a rozvoje, i přesto někdy nejlepší školou nejsou různé 

kurzy a učebnice, ale učení se od „ostřílených“ úspěšných manažerů. Předávání zkušeností 

„seniorními“ manažery a umět se podívat na daný úkol s nadhledem a z několika úhlů často je 

to nejlepší nápravou nedostatků výkonnosti (například Zielinski, 2005). Většina v této práci 

citovaných autorů působí mimo jiné jako školitelé, kouči, pedagogové, manažeři či 

personalisté, a tak se snaží vnímání soft skills a jejich vštěpování do svých „žáků“ zajistit 

většinou skrze různé semináře a školení či různé články a knihy. Dalším způsobem cesty 
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k těmto dovednostem mohou být knihy, společenský život či účasti na debatách a 

konferencích. Manktelow (Manktelow, 2009), spolu s odkazem na řadu referencí, vyzdvihuje 

metodu on-line kurzů danou možnostmi dnešních technologií, konkrétně se jedná o metody 

školení skrze on-line semináře, zajímavé články, videa, audia, diskusní fóra a tele-semináře. 

Přínos spočívá v časové flexibilitě, okamžité dostupnosti, možnosti individuálního nastavení, 

propojení skrze širší okruh lidí v rámci organizace či možnost ušetřit náklady, kde školení 

v daných oblastech bývá často spíše výdajem „z přebytku“ podnikového rozpočtu. Navíc tato 

metoda umožňuje sdílení znalostí, napojení na sociální sítě a odborníky. Samozřejmě pro 

některé obory či typy odvětví je nutný přímý kontakt k osvojení si specifické dovednosti 

„naživo“ a k povzbuzení či zpětné vazbě školitele k zajištění nápravy. A v takových případech 

se nabízí možnost propojení běžného s elektronickým školením. Podmínka úspěchu této 

metody vychází z dostatečného zázemí v podobě velkého počtu uživatelů jak z řad odborníků 

tak „žáků“, široké nabídky způsobů a obsahu školení, dostupnosti a aktuálnosti informací a 

odpovědí z více oblastí. Toto spolu s firemním přístupem ve smyslu zájmu o zaměstnance a 

cíle rozvoje jejich „soft skills“ vede k lepšímu jednání se zákazníky, řízení, organizování, 

vyšší kvalitě produkce a produktivitě, což platí o všech zde zmíněných metodách. Důležitost 

úlohy společnosti jako motivátora a organizátora rozvoje vyzdvihuje například i Caudronová 

(Caudronová, 1999), dle které navíc společnost musí pochopit, jaká část těchto schopností ji 

může přinést přidanou hodnotu a rozvoj zabudovat do firemního kultury.

 Sám pak vidím utváření soft skills jako důsledek více faktorů – od vzdělávání se až po 

dopady širokého okolí a životní zkušenosti, kde je nutné pochopit jejich přínos a utvořit z nich 

přirozenou stránku našeho jednání. Zde existuje prostor pro další zamyšlení, které soft skills 

jsou klíčové pro určité oblasti a které opravdu přijímat jako součást své osobnosti a které 

používat oportunisticky.

Význam a přínosy soft skills
Proč se ale touto oblastí zabývat, proč na ni klást důraz či ji rozvíjet? Nejde pouze o „hezké 

lidské vlastnosti“ a přinášejí nám (či společnosti) přidanou hodnotu? Jak ukážou následující 

přístupy, zkušenosti či studie, tak svou pozici v mnoha oblastech dnešního světa bezpochyby 

mají - někdy více, někdy méně - a mohou být někdy dokonce i podmínkou úspěchu. Význam 

dle profesorky Rao (Rao, 2010) spočívá nejen ve sféře každodenního života, kde pomáhají 

zvyšovat sebedůvěru a sebevědomí, ale také v profesním a sociální oblasti a pomáhají se 

posunovat v dané hierarchii. Pro organizaci jako celek se pak stávají konkurenční výhodou.

Soft skills totiž pomáhají snižovat nedorozumění v komunikaci, vytvářet přátelské prostředí a 
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eliminovat konflikty, což zvyšuje produktivitu, obzvláště pak v odvětvích spojených s častým 

přímým kontaktem se zákazníky jako je například bankovnictví, maloobchod a turismus.

Dle mého klíčovou sférou přínosu soft skills je vedení lidí. Potvrzuje to i Muthumanickam, 

dle kterého „vůdcovství je v podstatě personální kvalita spočívající ve schopnosti dobrovolně 

získat skupinu následníků“ (Muthumanickam, 2008, str. 324). Vůdce se tedy pomocí svých 

charakteristik snaží získat ostatní pro svůj zájem či zájem společnosti, což dokáže prezentací 

jasné vize a následků dílčích činů a přesvědčením ostatních o výhodnosti a přínosnosti, kde 

jeho klíčové role se opírají o soft skills. Vůdce by si měl být vědom svých rolí a 

zodpovědností, a to rolí jako organizátor, dozorčí, vůdce, administrátor, koordinátor, 

motivátor, morální budovatel, profesionál a budovatel důvěry a lidských vztahů. Kvality 

úspěšného vůdce vychází od vitality, fyzické i psychické stability, přes inteligenci, zralost, 

sebevědomí až po objektivitu, rozhodnost, tvořivost, odpovědnost a lidský přístup 

(Muthumanickam, 2008, str. 324-330). Podrobněji Robert Katz (Katz, 1974), který člení 

schopnosti na technické3, lidské4 a koncepční5, se zabývá jejich významem a potřebou na 

jednotlivých úrovních řízení. Přestože se dle jeho pohledu liší poměr koncepčních a 

technických schopností, tak pro všechny stupně řízení zůstává nezbytná určitá část soft skills, 

čímž ukazuje jejich globální význam nejen napříč profesemi.

Další oblastí, kde lze pozorovat rostoucí vnímání nedostatečnosti samotných technických 

dovedností je projektový management. Mnoho projektů vyžaduje odborníky z různých oborů 

a jejich spolupráci, čímž se zabývá například Gillardová. Gillardová vidí složitost role 

projektového manažera plynoucí ze třech dimenzí – 1) multidimenzionální prostředí, 2) 

vnitropodnikové a 3) mezipodnikové prostředí, což dohromady vytváří komplexní prostředí 

pro komunikaci a řízení. A právě soft skills jsou tím faktorem, který přímo ovlivňuje výsledek 

projektu. Zejména pak u velkých složitých projektů je stále více zdůrazňována schopnost 

komunikace, vyjednávání a schopnost vést. Trend je pak ve směru jejich vyzdvihování. 

Projektový manažer dle moderního proudu by měl být zejména dobrým komunikátorem, 

motivátor a organizátor a tudíž tato pozice je spojena s větším důrazem na soft skills (Gillard, 

2009, str. 724-725). Někteří autoři, jsou však stále spíše opatrní s upřednostňováním určitého 

souboru schopností a nacházejí jako základní požadavek správného projektového 

managementu rovnováhu technických i personálních (hard a soft) dovedností a právě ta 

rovnováha zakládá předpoklady správného postupu (například Sampson, 2007 nebo Zachary -

                                                       
3 Technické a oborové dovednosi = hard skills
4 schopnosti lidského jednání = soft skills
5 schopnost tvořivosti a nápadů
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Krone, 1984). Komplexnost dle mého se pak stává tou charakteristikou vybudovanou na 

široké základně znalostí a zkušeností doplněné kreativitou a inteligencí a zastřešenou uměním

mezilidského jednání a řízení. 

 Všechna uskupení - kde firma je v podstatě uskupením výrobních faktorů k využití mimo jiné 

výhod specializace a dělby práce k dosažení cílů – s určitou hierarchií a (či) spoluprácí jsou 

spojena s lidmi a jejich charakteristikami, a proto lidská práce jako základní výrobní faktor 

závisí na kvalitě lidského kapitálu a s tím jsou lidské vlastnosti bezpochyby spojené, nejenom 

u pozice vedoucího či projektového manažera, ale v dnešní době v souvislosti se strukturou 

ekonomiky a obchodního prostředí s větší vahou i v mnoha dalších pozicích. Trh práce a 

personální politika význam soft skills pro hodnocení kvality a přínosu pracovníka na základě 

stále více v poslední době prokazatelných benefitů z nich plynoucích tak jejich význam 

neopomíjí. Victor Kiam například tvrdí: „Téměř všichni zaměstnanci mají potřebné technické 

dovednosti, když jsou přijímáni,… ale pouze 15 % pracovníků ztrácí svou práci z důvodu, že 

svou práci dělat neumí… Hard skills vám práci získají, kvůli nedostatku soft skills práci 

ztratíte“ (Kiam, 2007). Mnoho lidí, kteří nemohou najít práci si stěžuje, že určité skupině není 

přístup na trh práce zpřístupněn a že nechápou důvody svého neúspěchu. Serby (Serby, 2003) 

na základě svých praktických zkušeností vidí příčinu problému většinou právě v absenci soft 

skills, které je třeba pro úspěch v konkurenčním boji rozvíjet, kde komunikace a uvolněnost 

patří mezi faktory hodnocené při pohovoru. 

Podle Manktelowa (Manktelow, 2009) HR specialisté přiřazují při hledání nových 

pracovníků jedny z největších vah komunikačním, manažerským a mezilidským 

dovednostem. Nicméně i přesto nikdy nelze nalézt člověka s odpovídajícími schopnostmi pro 

danou pozici ideálně požadované společností, čímž vzniká určitý prostor a tím i příležitost pro 

zvýšení produktivity a ziskovosti. 

Vzhledem k tomu, že značná část soft skills souvisí s charakterem a zvyky, které lidé 

nesnadno mění, je důležitá dobrovolnost a uvědomění si přínosů jako je užitek v podobě 

konkurenční výhody na trhu práce, kdy již při pohovoru dobré komunikační dovednosti 

mohou pomoci získat ale někdy i zakrýt některé technické nedostatky. Schulz (Schulz, 2008) 

upozorňuje, že velmi často se ale opomíjí ostatní soft skills jako čestnost či zdvořilost a navíc 

dodává v kritice náborových pracovníků, že častá absence zdůvodnění konkrétních příčin 

neúspěchu brzdí jejich rozvoj v tomto směru.
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„Pozice“ soft skills – přístupy a empirie
Vnímání upřednostňování určité skupiny dovedností taktéž nedává jednotný závěr. Pro řadu 

lidí jsou stále soft skills pouze doplňkem, hezkou vlastností či je berou za velmi snadné 

dovednosti. Dle Richardse (Richards, 2010) lidé s dobrými technickými schopnostmi plně 

neoceňují „soft“ stránku úspěchu a mohou ji vnímat jako něco jednoduchého, což lze ale také 

označit jako jeden, spíše často neodborný, pohled. I profesorka Shari (Shari, 2008) v úvodu 

rozboru knihy Peggy Klausové poukazuje na nedoceněné vnímání „soft skills“, které jsou 

často vnímány v podnikání jako druhotné, vedlejší a pouze dotvářející znalosti technické, bez 

kterých by daná práce nemohla být udělána. Klausová (Klaus, 2008), která ve své knize 

podložené dlouholetou praxí i řadou studií (mezi náborovými pracovníky, CEO6 či HR7

specialisty) poskytuje rady v klíčových oblastech personálního a tím i firemního úspěchu, 

sama tvrdí, že těmto schopnostem je přisuzován malý význam, ale mohou vylepšit či zničit 

kariéru. Ale samozřejmě osvojení těchto schopností vyžaduje dlouhodobé úsilí a vytrvalost. 

Dle Klausové „soft skills“ významně ovlivňují osm oblastí, a to: řízení kariéry, hledání práce, 

komunikace, vypořádání se s kritikou, postavení, sebe-propagaci, vypořádání se s odlišnostmi 

a vůdcovství. Vnímá tak „soft skills“ jako ty „nejtvrdší“, které lze získat. Příčinou nedocenění 

významu bývá samotné vnímání tohoto pojmu a jeho zdánlivě snadné a neodborné podstaty, 

které je stavělo v minulosti ve vnímání řady lidí spíše jako vhodný doplněk (více viz Klaus, 

2008).

Podívejme se nyní dále na další pohledy a empirie ohledně srovnání důležitosti soft vs. hard 

skills. Například dle nedávného průzkumu NACE (NACE 2010) v USA požadují 

zaměstnavatelé po uchazečích o práci zejména prokázání dobrých komunikačních schopností. 

Starší výzkum z roku 2002 provedený mezi významnými podniky v USA taktéž ukazuje, že 

klíčové lidské kvality jsou převážně soft skills (18 z 20). Známý je taktéž závěr studií 

Stanford Research Institutu a Carnegie Mellon Nadace dle kterých 75 % dlouhodobých 

pracovních úspěchů závisí na lidských a 25 % na technických vlastnostech. Dle profesorky 

Rao (Rao, 2010) je však obtížné zdůrazňovat větší význam soft skills, ačkoliv organizace na 

nich trvají stále více. Obě tyto schopnosti se doplňují a „zatímco hard skills jsou 

„infrastrukturou“, tak soft skills jsou jejich „nástavbou““ (Rao, 2010). Přirovnává jejich 

vztah také k manželství, kde pro profesionální soužití a úspěch je nezbytný správný mix obou, 

nikoliv tvrdě prohlašovat výraznou převahu jednoho a téměř marginální důležitost druhého.

                                                       
6 Chief executive officer = generální/výkonný ředitel apod.
7 Human resources = Lidské zdroje
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 Zielinski (Zielinski, 2005) nepopírá důležitost technických schopností a jde v hodnocení 

trochu dále. Uznává, že bez vhodného řízení zdrojů, nákladů, rizik, rozvržení času a určitého 

plánování se žádný projekt a ani organizace v dlouhodobém horizontu neobejde a mohou se 

stát osudovými pro přežití, ale mnoho společnosti začíná měnit vnímání hierarchie dovedností 

a technické se stávají hrubým základem a soft skills (dokonce některými nazývané jako 

strategické) jsou brány jako schopnosti vyššího řádu. 

Tvrzení a závěry řady průzkumů či odborníků o větší důležitosti a nárůstu důrazu na soft 

skills samy o sobě nevycházejí z technických dat ale z osobních pohledů a zkušeností a za 

určitých podmínek. Nelze tedy tyto závěry brát jako dogmata a generalizovat, ale chápat je 

v konkrétních souvislostech. Stejně to vidí například Schulz (Schulz, 2008) který nutnost 

vnímání v souvislostech a specifičnost pohledu na důležitost ukazuje na přímém spojování 

soft skills u řady lidí s komunikačními schopnostmi. Ale už oblast komunikace má sama o 

sobě široký záběr – od znalosti jazyka a rétoriky po prezentační schopnosti či „jazyk těla“, 

což vše samozřejmě pomáhá jak ve všech sociálních strukturách, tak i v práci, a však i 

komunikaci lze rozdělit na soft a hard – jak celkově, tak v jejím rámci konkretizací 

konkrétních projevů komunikace.

V souvislosti s pracovní pozicí označuje Rao (Rao, 2010) soft skills jako schopnost 

„zaměstnavatelnosti“, které úspěšně přispívají k rozvoji a strategickým rozhodnutím, tedy 

schopnosti práci získávat a díky úspěchům udržet, nikoliv pouze být odborníkem na danou 

oblast. Dle Holbrookové (Holbrook, 2009) ale náboroví pracovníci nehledají skvělé řečníky, 

ale někoho s nezbytnými schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi v daném oboru, kdo zapadá

do profilu dané pozice, odvětví a oboru. Samozřejmě soft skills mají svůj význam, ale v řadě

profesích nejsou postačující či významnou podmínkou pro přijetí. Pokud však se ale jedná o 

pozice, které ze své povahy vyžadují zejména lidskou stránku jako je práce v sociálních 

službách, pak samozřejmě soft skills jsou klíčovým výběrovým kritériem. Jinými slovy se 

Holbrooková snaží poukázat na to, že stále většina pozic vyžaduje konkrétní dovednosti a že 

absence hard skills nelze vždy nahradit soft skills. Řidič bez řidičského průkazu a zkušeností 

asi na zajištění svého pracovního úkolu si s komunikačními vlastnostmi nevystačí. V této 

souvislosti může někoho napadnout námitka, že člověk s vynikajícími soft skills má i zájem o 

rozvoj své osobnosti, je pečlivý a ochoten se novým věcem naučit, a tak by se mohlo vyplatit 

firmě do jeho rozvoje investovat a řidičský kurz mu zaplatit. Záleží to na personální politice a 

její koncepci investování do lidského kapitálu. Článek „Proč soft skills mají význam“ 

(www.mindtool.com) ukazuje na několika případech, že soft skills jsou často právě tím 

faktorem, který napomáhá vytvářet vhodné pracovní prostředí, zvyšovat produktivitu a 
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vynikat ve svém oboru, čímž se stávají jakýmsi klíčem k úspěchu. Problémem je však jejich 

podceňování ze strany firem: „z nějakého důvodu se zdá, že organizace očekávají, že lidé

vědí, jak se v jejich práci chovat. Tíhnou k předpokladu, že každý ví a rozumí důležitosti 

chodit včas, být iniciativní, přátelský a odvádět kvalitní práci“ (Mindtools, 2010).

Dle Shakespearové, Kelehera a Moxhamové (Shakespearová a kol., 2007) musí kvalifikace 

na určitou profesi splňovat tři vhodnosti: vhodnost pro ocenění (vyžadovanou vzdělávací 

institucí), vhodnost pro praxi (vyžadovanou profesním orgánem) a vhodnost pro účel 

(vyžadovanou zaměstnavatelem). Změna v rozvoji osobnosti je pak nalézáním nové 

rovnováhy mezi těmito složkami. Hledáni a odměňováni jsou lidé s dovednostmi jak 

technickými tak obratně komunikující. Na dvou příkladech – ošetřovatelství a strojírenství –

testují platnost své hypotézy, že hard skills jsou soft skills8. „Jedním klíčovým rysem soft 

skills, který není přímo v literatuře uváděn, je skutečnost, že jsou propojeny s vhodným 

vzděláváním. Podíváme-li se na to z pohledu zaměstnavatele, tak vidíme, že to, co chce, 

nejsou dobré soft skills, ale schopnost fungovat efektivně a příslušně na pracovišti, znající a 

orientující se v prostředí. Způsoby, jak ohodnotit pozici soft skills v profesním a pracovním 

vzdělání, jsou různé, od vyžádání si kategorizace od zájmových stran až k přesně stanoveným 

zákonným definicím profesí“ (Shakespearová a kol., 2007). Uvádí příklad ze Spojeného 

království, kde ošetřovatelská profese vyžaduje dovednosti týkající se ošetřovatelské etiky, 

péče, managementu, osobního a profesního rozvoje, a tak jsou soft skils součástí profese, kde 

zaměstnavatelé tyto schopnosti vyžadují jako součást balíčku dovedností a stávají se tudíž 

běžnou součástí vzdělávacího a rozvojového procesu. Tento konkrétní příklad vnímají jako 

potvrzení, že těmi hard skills se stávají právě soft skills. Na druhé profesi –strojírenství – však 

již takový jednoznačný závěr učinit nelze, i když soft podporují hard skills. Z jejich studie 

vyplývá, že stále v této oblasti existuje prostorr pro další výzkum, že jednotlivé zájmové 

skupiny stále více zdůrazňují a vyžadují spolupráci s lidmi komunikativně a organizačně 

schopnými.

Současný trend a moderní přístupy úspěšných firem mohou vyvolávat námitky ohledně 

přeceňování soft skills - dokonce zastínění technických schopností, k čemuž nesmí docházet 

s ohledem na podstatu produktu, kdy například statik musí znát fyzikální zákony či 

překladatel by bez znalosti cizího jazyka neposkytl zaměstnavateli produkt v kvalitě 

zajišťující úspěch na trhu. Například Schulz tvrdí, že „soft skills jako takové mají stejnou 

                                                       
8 ve smyslu stírání hranice mezi soft a hard z pohledu požadavku pro výkon určité profese, neboli za určitých 
okolností a v určitém smyslu: hard = soft
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důležitost jako hard skills a neměly by být zneužity k maskování nedostatku odbornosti 

v určitých oblastech“ (Schulz, 2008, str. 152)

Trend – cesta k lidské stránce může být cestou k úspěchu
Manažeři musí uspokojovat potřeby vybíravých zákazníků a tím i svých akcionářů. Při své 

činnosti musí poznávat klienty, vše stíhat v určitých termínech s použitím dostupných zdrojů. 

Musí proto hledat optimální cestu organizace výrobního řetězce k dosažení cílů. Dle 

Zeilinskiho (Zielinski, 2005) byla tradičně rozvíjena v řízení oblast technických dovedností 

jako je rozpočtování, hodnocení rizik, plánování, ale lidské dovednosti takovou prioritu stále 

nedostávaly, což se ale v poslední době začíná měnit a organizace si začínají uvědomovat 

úlohu rozvoje člověka a jeho charakteristik. „Organizace přikládají stále větší prioritu ve 

sféře meziosobní čili i na takzvané soft skills v jejich rozvojových strategiích zaměstnanců. 

Podnětem tohoto vzkříšení soft dovedností je skutečnost, že většina projektů roste a padá 

nikoliv na manažerských možnostech pracovat s projektovým softwarem či sestavit pracovní 

grafy, ale na obratnosti jejich komunikace s akcionáři, pochopení dynamických stránek 

organizace, schopnosti řídit, dobře se vypořádat s očekáváními a míře, s jakou dokážou 

vytvořit vhodné pracovní prostředí, kde členové týmu mohou hovořit otevřeně a upřímně o 

problémech dříve než nastane kritický bod varu“ (Zielinski, 2005).

Vnímání pozice soft skills se dle Caudronové (Caudron, 1999) mění výrazně od let 

devadesátých. Jako jeden z mezníků či spíše příklad změny vnímání je uvedeno setkání 

Výkonné rady „Fortune 50“9v roce 1994 na Pensylvánské Univerzitě za účelem tvorby návrhu 

rozvoje vyšších manažerů, která si uvědomila, že nejvýše postavení manažeři by měli být 

„kvalifikovaní“ také v této oblasti managementu. V následujících letech zaměstnavatelé začali 

platit řadu tímto směrem zaměřených kurzů, ale většinou spíše z volných (zbylých) 

prostředků rozpočtu než jako investice do zvýšení efektivnosti. I to se v poslední době mění a 

stále více se hovoří o „Emoční inteligenci“ a „EQ“. „Ať se vám to líbí či ne, tak emoce jsou 

inherentní součástí biologické soustavy a každé ráno vstupují do kanceláře s námi a ovlivňují 

naše chování.…Logika…a inteligence je něco, čeho si ceníme… ale řada „tvrdých dat“ 

prokázala, že osobnost a charakter se v práci „počítají“... Společenské kultury se přeměňují 

z vertikálních do horizontálních a spolupráce a partnerství nahrazují starou příkazovou a 

kontrolní manažerskou hierarchii… Jednoduše řečeno, potřebujeme tyto soft skills už jenom, 

abychom vyšli spolu všichni navzájem“ (Caudron, 1999, str. 61-65).

                                                       
9 50 největších finančních institucí v USA
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Závěr
 Pohled na soft skills není rozhodně tak černobílý, jak by se mohlo při častém členění 

schopností na hard a soft na první pohled zdát. Vždy je nutné je vnímat v kontextu a ač 

bezpochyby souvisí s lidskými charakteristikami a jsou součástí našeho projevu ve 

společnosti, tak ale ani výrok o některé klasické soft charakteristice řadící ji mezi hard nemusí 

být nesprávný. Soft skills jsou spjaty se vzorci chování a s mezilidským jednáním. Posílení 

těchto charakteristik pak vůbec nemusí být špatnou investicí. Člověku pomáhají upevnit svou 

pozici, a to nejen v pracovním životě, i když nejčastěji se tento termín používá a rozvoj těchto 

dovedností je podporován zaměstnavatelem u manažerských pozic různých úrovní. 

Spolupráce a komunikace lidí se ale stává faktorem úspěchu napříč celou firmou. Kde 

známým příkladem úspěšných systémů je týmová práce a různé kroužky.

 I přesto, že většina moderních přístupů poukazuje na časté nedocenění soft skills spolu 

s dovětkem o změně tohoto vnímání, nelze opomíjet, že jsou součástí komplexu 

charakteristik. Dle mého lidský kapitál má obě stránky – soft i hard – a pro každou pozici je 

třeba hledat optimální kombinaci obou. A pokud tuto kombinaci najdeme, tak pak nelze zcela 

členit hard a soft, neb i soft se stávají hard, protože jsou pro danou pozici požadovány. Hard 

jsou v podstatě všechny, pokud je bereme jako nástroj efektivního poskytování požadovaného 

produktu v tržním prostředí, což si řada firem uvědomuje a to se projevuje zařazením 

konkrétních soft skills do požadavků a kritérií výběru a do rozvojových programů.

Management je už od počátku v podstatě střetem měkkých a tvrdých komponentů. Frederick 

Taylor10 byl typicky "tvrdý", potom přišel Elton Mayo11 a jeho známý Hawthornský 

experiment, který vnesl do řízení měkké přístupy a ty se postupně začaly objevovat mnohem 

více v řadě nejen psychologicko-sociálních přístupech. V současnosti se tímto problémem 

nejvíce zabýval P.F. Drucker12, který vnímá tvrdé a měkké faktory prosperity. Upozorňuje 

zejména na to, že řízení není jenom finanční řízení, jak se mnozí pořád ještě domnívají. Tvrdé 

faktory jsou v podstatě měřitelné kardinálně, zatímco měkké ordinálně nebo i nominálně. 

Poslední vývoj směřuje k managementu znalostí13 a moderním systémům a přístupům na 

lidech a jejich znalostech a schopnostech založených. Zvládnutí obou faktorů představuje 

Balanced Scorecard14 jako systém vyváženého pohledu fungování podniku a jeho efektivního 

fungování s využitím veškerých zdrojů.

                                                       
10 Autor principů vědeckého managementu (více např. viz Frederick Taylor a jeho dílo The Principles of 
Scientific Management)
11 George Elton Mayo: teorie lidských vztahů
12 Například: Peter F. Drucker nebo Douglas MacGregor
13 Například: Peter F. Drucker, Jan Truneček
14 Hlavními autory: Robert S. Kaplan a David P. Norton
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Příloha 1

        Zdroj: Schulz, 2008, str. 147

Příklady soft skills

 Komunikační dovednosti
 Kritické a strukturované 

uvažování
 Schopnost řešit problémy
 Kreativita
 Týmová práce
 Vyjednávací obratnost
 Sebe-řízení
 Time-management
 Zvládání konfliktů
 Kulturní povědomí
 Všeobecné povědomí
 Odpovědnost
 Etiketa a dobré chování
 Zdvořilost
 Sebeúcta
 Společenskost
 Poctivost
 Empatie
 Pracovní etika
 Projektový management
 Obchodní management
 Představivost
 Zvídavost
 Odhodlání
 Nadšení
 Vytrvalost


