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Universita - studie kultury organizace 
 
Přemýšlím, jak se vrcholovému managementu university těžko řídí, když není  splněna podmínka 
nutná pro efektivní řízení této organizace - tj. vzájemná shoda v názorech na to co a jak dělat mezi 
akademickými funkcionáři rektorátu a fakult, a mezi akademickými funkcionáři a administrativními 
profesionály. 
 
Tak raději sedím a čtu článek Michaela Wolffa "The Empowered Individual", stažený odkudsi z 
"webu". Michael Wolff v něm rozebírá jakýsi knižní bestseller Dona Tapscotta "Digital Economy, 
Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence". Tedy pro nás zatím pohádkovou situaci, 
kdy materiálem, se kterým ekonomika pracuje a na kterém roste, jsou informace a znalosti.   Wolff 
si Tapscotta dobírá proto, že svobodného a tvůrčího jedince (empowered individual) opět vidí jako 
základní článek na spodku vrstev hierarchie komunikačními sítěmi propojené ekonomie. Tedy, že 
Tapscott vlastně nedokázal opustit staré řídící paradigma konvenčních, shora dolů řízených 
organizací.  Podle tohoto starého paradigmatu se v klasické struktuře organizace pracovník 
vzdává části svobody rozvíjet se do maxima svých individuálních možností a dále rozkvětu, 
plynoucího z toho, že jeho dílčí záměry mohou být více v souladu se zájmy celku, výměnou za 
existenční  jistotu a pohodlí. V tomto smyslu organizace stojí na ramenou svých jednotlivých 
pracovníků a v určité míře slouží především svým vlastním zájmům. V té míře také jedince svazuje 
(disempower).  Tapscott stále předpokládá, že práce na vyšších úrovni organizační hierarchie je 
účinnější, než na nižších. 
 
Říká se, že vznikající plně „síťová ekonomie“ (networked economy) staví toto paradigma zcela na 
hlavu. Wolff praví, že svobodný a tvořivý jedinec, pracující především s informacemi,  nemusí 
ztrácet část svých sil pro řídící hierarchie, které slouží  především svým vlastním zájmům, ale, jsa 
podporován obrovskou sebeorganizující se „síťovou ekonomikou“, vytváří si nestálé hierarchie 
spolupracovníků volně podle toho, jak je okamžitě potřebuje. Díky tomu, že všechny zdroje 
(informace) v síti jsou mu neomezeně k dispozici a náklady na infrastrukturu jsou pro všechny 
stejné, má téměř neomezené možnosti rozhodovat se kde a na čem se bude podílet. Jeho potenciál 
je omezený jen jeho vlastními schopnostmi. Říká se, že informace ztratí svůj kompetitivní smysl 
(„já je mám a ty ne“), protože je mohou mít všichni. Informace se stanou prostředkem 
harmonizace a integrace, nástrojem budování vztahů a přidávání hodnoty k výslednému produktu. 
Není to už situace toho druhu, kde pro to aby jeden vyhrál, druhý musí prohrát. Konečně mohou 
mít prospěch všichni.  Jedinec, "informační profesionál", je plně za sebe zodpovědný a smysl, 
význam a účel svého snažení si vytváří po svém. Je svým vlastním zaměstnancem a tvůrcem svého 
nakonec i komerčního úspěchu. Tuto situaci Wolff chápe jako  spouštěč psychologického přerodu, 
kdy sebeorganizující se jedinci budou hrozbou klasické organizaci, pracující stále s mocí jako s 
prvkem, na kterém stojí řízení a úspěch. Pružná a přelévající se spojenectví v "nestrukturované 
organizaci" budou podle něj daleko kompetitivnější. Poukazuje však na to, že tento jev není nic 
nového, existoval již dávno a odkazuje například na japonské samuraje (zcela věci oddané a na 
sebe odkázané profesionály). 
 
Wolff dále vyjmenovává pět především technických dovedností, které jsou předpokladem tohoto 
"osvobození" jedince. Co mne však zaujalo je to, že podobně jako jiní autoři zdůrazňuje především 
vysokou míru vzájemné důvěry a schopnost ji navázat,  udržovat vztahy spolupráce, aniž se lidé 
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kdy fyzicky potkají. Druhý velmi závažný psychologický prvek je ten, že v organizaci si lidé svou 
identitu (a např. pocit společenského zařazení a finančního bezpečí) odvozují od pozice, kterou v 
ní zastávají. To vše však v budoucí "síťové ekonomii" ztrácí význam. V ní jednotlivec staví svůj 
pocit identity na technických dovednostech (neustále drží krok s rozvojem informační techniky) a 
"společenských schopnostech" prezentovat se (třeba mít nejlepší webovou stránku) a navazovat 
smysluplnou spolupráci (ze které je nakonec finanční zisk) prostřednictvím informační sítě. To je 
ostatně v souladu i s uvažováním Roberta Reicha o „symbolických analyticích“ v knize „Dílo 
národů“. 
 
Podle Wolffa bude v globální, „síťově propojené“ ekonomii  panovat velká míra transparentnosti 
cen produktů a služeb, mířící ke globálním cenám. Každý samostatně se živící pracovník se bude 
muset velmi starat o přidanou hodnotu toho co poskytuje, o vlastní náklady, distribuční kanály a 
skutečnou potřebu výše svého příjmu. Wolff cituje pramen, podle kterého počet alespoň částečně 
doma pracujících lidí vzrostl v USA od roku 1990 do roku 1997 ze 4 milionů na 11,1 milionů. 
Pracovat "na volné noze" se tedy stane pro "informační profesionály" brzy normou. Lidé toho 
druhu nemotivuje skutečné hmotné bohatství, ale kvalitu života vidí spíše v možnosti zvolit si 
místo kde žijí a kde pracují, možnost zvolit si co chtějí dělat a s kým spolupracovat. 
 
Wolff dále čerpá z knihy Roberta Kegana "The Evolving Self, Problem and Process in Human 
Development". V ní Kegan píše o pěti stupních vývoje člověka. Pro náš kontext je zajímavý 
přechod ze čtvrté úrovně (člověka integrovaného do instituce) do páté úrovně (interindividuání). 
Wolff zde nachází podporu pro své tvrzení, že nastává doba, kdy  člověk musí umět opustit svět 
institucí, ve kterých se adaptoval na konveční pojetí síly a uplatnění moci, a musí se naučit se od  
nich oprostit, aby se opět stal svobodným a navazoval rovné vztahy se sobě rovnými a nezávislými 
jedinci. Kegan píše o třech stádiích přerodu: ztotožnění, rozporech a připravenosti k reintegraci. 
V první fázi je jednotlivec pevně zakotven v instituční podobě svého společenského vývoje. Ve 
druhé fázi ji začíná svými schopnostmi přerůstat, hledá své uplatnění v jiné podobě společenského 
systému, je ochoten nahlížet problémy svého postavení a začíná si uvědomovat rozpory. Ve třetí 
fázi hledá jinou, volnější podobu své vazby na společnost, opouští stará bezpečí organizovaných 
institucí, poznává nový potenciál svých tvořivých sil a aktivně pro něj hledá uplatnění. A teď cituji 
jádro myšlenky: "aby člověk uspěl v „síťové ekonomice“, je zřejmé, že musí opustit předchozí fázi 
nebo selže. Ve světě, založeném na informačních sítích, neexistují pracovní funkce, status v 
organizaci, společenská pozice a je méně možností pro přímou osobní socializaci. Není tu prostor 
pro uplatňování autority, osobní kariéru, není s kým poměřovat svou výkonnost. Za těchto 
okolností  musí jedinec znovu definovat svou vlastní identitu. V této fázi se středem svého vesmíru 
(opět - po fázi ranného dětství) stává on sám a ne organizace či společenské seskupení, ke kterému 
patří. Musí se umět zbavit společenských „dekorací“, které patří do světa organizací. Motivuje ho 
možnost vlastní volby, osobním cílem se stává sebeuaktualizace a společenským pak osvobození. 
Hledá podobu své autonomie. Mírou úspěchu pak je autentičnost, schopnost vyslovit svou pravdu 
a celkový pocit dobře žitého života. Kegan tuto fázi popisuje jako potvrzení existence schopnosti 
volněji záviset na druhých,  volněji definovat své já a pojetí sebe sama umět budovat méně závisle 
na těsných osobních vztazích. Je to rovněž stádium, ve kterém jedinec, protože je opět soustředěn 
na své vlastní schopnosti, může budovat "stabilní vnitřní platformu ovládání svého duchovního 
světa" - což je velmi důležité, protože nemá žádné jiné prostředky jak sám sebe definovat" (Wolff, 
str.6). Jen skutečně zralý člověk bude moci být poněkud neosobním "samotářem" ve světě „síťové 
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ekonomie“... Já zde však vidím zakopaného psa, o kterém Wolff neuvažuje: myslím, že nové 
informace vznikají jen za podmínek takové důvěry k ostatním lidem, že člověk je ochoten sdílet 
své prchavé pocity o společně řešeném problému s někým jiným. Takže „samotářství“ může být 
jen přiměřené, Wolffe! Jinak se systém zastaví a nic nového nevznikne. 
 
Wolff však o mém pochybování nic neví a dále píše, že změny v tomto směru nastanou rychle. Jak 
je vidět, budou představovat příležitosti i hrozby. Jako profesionálové, pracující s informacemi, 
máme si podle něj položit následující zcela konkrétní otázky: 
- Jak ovlivňují současné změny kompetitivnost mého zaměstnavatele a jak dlouhou perspektivu 
ještě má moje pracovní zařazení? 
- Jak jsem počítačově gramotný (desktop competence) a jak dalece je můj zaměstnavatel ochoten 
podporovat rozvoj mých technických dovedností, abych dosáhl maxima své produktivity? 
- Jak si stojím v oblasti vývoje své vlastní psychiky? Ve které z Keganových přechodových fází se 
nacházím?  
- Pokud jsem v první fázi "ztotožnění", pak do jaké míry mne v ní zaměstnavatel udržuje či  
podporuje můj posun dál, směrem k větší schopnosti sdílet znalosti s ostatními? 
- Chci být nezávislým profesionálem (jak je popsáno shora) a pokud ano, je pravděpodobné, že 
by  mne v tomto směru zaměstnavatel nějak podpořil?  Jak bych musel změnit svůj život, abych se 
stal globálně kompetitivní (tedy uživil se)? 
- Pokud se rozhodnu být "na volné noze", jak to zařídit, abychom jak já, tak i můj současný 
zaměstnavatel, z toho získali nejvíc? 
 
Ovšem i organizace, zaměstnávající profesionály pracující s informacemi, by si měla položit řadu 
otázek: 
- Jaká je úroveň počítačové gramotnosti našich lidí? 
- Mají naši koncoví uživatelé informační techniky přístup k vysoce kvalitním zdrojům informací - 
jak těch, které jsou za úhradu tak i volně přístupných na síti?  Nepotřebují vyškolit v orientaci, 
aby takové zdroje snáze nacházeli a aby z nich vytěžili co nejvíce? 
- Jsou naše vnitřní zdroje informací lepší než ty, které jsou volně dostupné z veřejných zdrojů? 
Kdy jsme to naposledy důsledně prověřovali? 
- Jak dobré máme systémy pro sdílení znalostí  jak uvnitř organizace tak i ve vztahu k jiným? 
Jsou lepší než veřejně dostupné? Jak dlouho tento stav vydrží? 
- Uvažujeme o našich informačních zdrojích jako o "intelektuálním kapitálu" a pokud ano, 
umíme jej vyjádřit, měřit a monitorovat jeho vývoj? 
- Přemýšleli jsme o našich špičkových informačních profesionálech jako o "psychologickém 
kapitálu" organizace?  Vzhledem k tomu, co bylo popsáno výše, jaká bude naše nejlepší 
strategie? Měli bychom své zaměstnance v tomto směru brzdit nebo podporovat? 
Jak si na tyto otázky odpovídáme jako jednotlivci a jak si na ně odpovídá vedení university? 
 
Vztáhnu-li tyto myšlenky k universitě, napadá mne, že v naší organizaci není jen řada lokálních 
organizačních kultur jednotlivých fakult a rektorátu, fyzicky od sebe oddělených a příliš si 
nerozumějících, ale i dělení, které jde napříč oborovými odlišnostmi „divizí“ organizace.  
Rozrůznění organizačních kultur, o kterém píše Wolff. V universitě máme  řadu lidí, kteří už myslí 
a jednají jako skuteční „informační profesionálové“ – ovšem mentálně se nacházejí v různých 
fázích Keganova přechodu. Většinou se ještě asi nedovedou od organizace odpoutat, ale její 
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problémy je již nezajímají. Jen málokteří se od organizace uvolnili, vstoupili do světa plné 
samostatnosti a zodpovědnosti a vyšli na cestu plného rozvoje své tvořivosti. Pokud ano, nejspíš 
jsme jejich potenciál pro účely rozvoje university ztratili. Možná tedy ono odborné 
„soukromničení“ zbývajících nakonec není starý „posttotalitní syndrom“ v našich myslích, ale, jak 
Wolff píše, projev příchodu nové mentality profesionálů „informačního věku“! Ulevilo se mi.  
 
A tak mi nakonec universita připadá jako podivuhodná květina: lodyha se řídí kulturou klasické 
organizace, zajišťuje a buduje funkční architekturu celé rostliny. Dodává živiny potřebné pro 
rozvoj květenství z kořenů státního rozpočtu. Jednotlivé květy květenství problémy řízení 
nezajímají, pokud jsou náležitě vyživovány. Spíše je regulace ruší a obtěžují. Dospělé květy se 
totiž chovají profesionálně, jako by patřily již k onomu „informačnímu věku“. Květy samy se totiž 
nejlépe starají o informační opylování s jinými květy dalších rostlin, rozesetými kdesi po světě, 
nejlépe na loukách webu.  Ty zralé, které to nejlépe umí, v podobě semen z university odlétají. Jen 
si nejsem jist, jak by Carl von Linné tuto květinu zařadil. 
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