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Obecně o knize:

Dawid  Howe  je  profesorem  sociální  práce  na  Univerzitě  East  Anglia,  Norwich.  

Předmětem  jeho  výzkumných  zájmů  je  zejména  teorie  a  praxe  sociální  práce  s rodinou, 

teorie vazby a problematika adopce.

Autor  knihy se  zabývá praxí  sociální  práce z hlediska způsobů,  jakými  jsou organizováni  

terénní  pracovníci  a  jejich  práce  v organizacích  sociálních  služeb.  Hlavními  východisky  

autora  jsou  jednak  výsledky  empirických  výzkumů,  které  byly  realizovány  v 80.  letech 

20. století v rámci Úřadů sociálních služeb v Anglii1, a dále teoretické koncepty sociologie  

organizace,  byrokracie  a  řízení.  Pozornost  je  věnována  povaze  a  fungování  organizací  

sociálních  služeb,  formám  kontroly,  vlivům  organizace  na  vztah  sociálního  pracovníka  

a  klienta  aj.  Integrace  empirických  a  teoretických  údajů  přináší  inspirativní  pohled  na 

povahu sociální práce z širšího sociologického hlediska, ale zároveň i pocit znepokojení nad 

sílící byrokratizací organizace práce a pracovníků v sociálních službách. I přes prostorovou 

a časovou determinaci díla je autorovo pojetí problematiky výrazným obohacením aktuální  

diskuse  o  zkvalitnění  systému  sociálních  služeb  v  ČR.  Kniha  je  určena  sociálním 

pracovníkům, studentům sociální práce a dalším odborníkům v sociální oblasti.

7. Manažerská kontrola (The Mangerial Control), s. 101-113

Předmětem  sedmé  kapitoly  je  oblast  řízení  organizace  a  kontrola  pracovního  procesu  

z pozice  manažerů  organizací  sociálních  služeb.  Kontrola  nad  nejistotami   pracovního 

procesu představuje významný zdroj mocenského vlivu těch, kdo kontrolují.  Autor nejprve  

představuje              dva způsoby dosahování kontroly, a to: „zmechanizování“ (de-skilling) a  

„koordinaci  pracovního  procesu“.  První  nástroj  kontroly  je  popisován  na  základě 

mechanistického  pojetí  klasika  teorií  organizací  F.  W.  Taylora,  práce  je  rutinizována  a  

1 Výzkumy  v 80.  l.  min.  stol.  v  rámci  Social  services  departments  (=  SSDs,  Úřadů  sociálních  služeb),  
jež  poskytují  sociální  služby  dětem,  seniorům,  fyzicky  a  mentálně  handicapovaným.  Autor  využívá  jednak 
kvantitativní  data  o  typech,  počtu  a  řízení  aktivit  praxe  sociální  práce,  a  dále  kvalitativní  data  o  pocitech 
a zkušenostech sociálních pracovníků SSDs, přičemž oba typy výsledků jsou zpracovávány autorem na úrovni 
deskripce.



odloučena od pracovníkova úsudku.  Pracovník  ztrácí  moc nad výkonem své práce a vliv  

přechází  do  rukou  manažerů.  Podobně  i   u  koordinace  -  kontrola  přechází  do  rukou  

manažerů, jelikož jsou způsobilí                  ke sjednocení a řízení fragmentovaných činností.  

Nástrojem kontroly může být také forma organizační struktury, v níž je moc přímo ukotvená.  

Východiskem  pro  popis  organizační  struktury  je  klasické  pojetí  M.  Webera,  ale  i  práce 

postmoderního  teoretika  řízení  organizací  R.  Clegga.  Autor  se  dále  věnuje  podrobnější  

analýze organizací a organizační struktury,          v níž zohledňuje tři významné atributy 

pracovního procesu: systém, technologie a moc.   Vztah ,organizační struktury a systému,  

prezentuje  systémové pojetí  organizace,  jež  klade  důraz  na  vztah  organizace  a  prostředí  

(sociální, politické) a situační podmíněnost  (reprezentován kontingenčním přístupem). Autor  

zde cituje zástupce moderních teorií organizace T. Burnse a G. M. Stalkera a uvádí jejich  

typologii organizace (,mechanický                   a organický typ,). Následně jsou popisovány 

další  mechanismy kontroly – centralizace                    a formalizace. Druhá oblast  

,organizační struktura a technologie, vychází                                       ze socio-technického  

modelu organizací, který zkoumá vlivy technologií na organizační strukturu, což dokládá i  

typologie  J.  Woodwardové.  Ukazuje  se,  že  technologie  představují  rovněž  určitou  formu 

kontroly. V poslední oblasti -  ,organizační struktura a moc,                 autor vychází  

z marxistických teoretiků, kteří považují organizační strukturu za nástroj                  moci.  

Organizační struktura odráží zájmy vládnoucích skupin (manažerů), které si svou moc udržují  

skrze technologie, pravidla a ideologii. Podobné pojetí kontroly a moci nalézáme               i  

v popisu typologie organizací dle S.R Clegga (úkolově-kontinuální a úkolově-diskontinuální  

organizace). Podoba kontroly se mění s formou struktury organizace, přičemž nejefektivnější  

formou  kontroly  je  ztotožnění  se  s ideologií  organizace  (užití  ideologické  hegemonie2).  

V závěrečném  souhrnu  autor  akcentuje  strukturální  pojetí  organizací  a  jejich  sociální  

determinaci. Zdůrazňuje vliv společnosti, zejména vládnoucích skupin a mocnějších profesí,  

na  organizování  práce  i  pracovníků  v sociálních  službách.  Přínosem  této  kapitoly  je 

podrobná  analýza  mechanismů  manažerské  kontroly  v organizacích,  jež  čerpá  z mnoha 

teoretických konceptů sociologie organizací a řízení a je aplikována do prostředí sociálních  

služeb.  Předkládaný  text  poskytuje  mnohostranný  pohled  na  problematiku  autonomie  

profesních skupin v organizacích sociálních služeb a zároveň vybízí k úvahám o relevantních 

způsobech řízení těchto organizací.

2  Myšlení a jednání pracovníků determinuje ideologie organizace a její manažeři (viz. originál s. 112).



Kontrola nad nejistotou v pracovním procesu

     Nejistota, včetně přítomnosti  nedostatečné kontroly nad elementy práce,  byla použita 

marxistickými  spisovateli,  zkoumající  vztah  mezi  kapitálem  a  pracovním  procesem. 

Do  té  míry,  že  schopnost  snížit  nejistotu  v pracovním procesu  setrvává  v rukou  a  mysli 

pracovníků,  majitelé  kapitálu  a  ti,  jež  v jejich  zastoupení  řídí,  nemají  úplnou  kontrolu. 

Schopnost vypořádat se s kritickými aspekty pracovního procesu a organizačními nejistotami 

je  zdrojem  moci.  Prosazování  kontroly  nad  pracovním  procesem  (k  zabezpečení 

hodnověrnosti při profitování) je všeobecně dosahována dvěma základními způsoby:

(i) Schéma  celkové  podoby,  zakázka  a  komponenty  výrobního  procesu  náleží 

manažerům.  V souhrnném  výrobním  aktu  jednotliví  pracovníci  nemají  jasné 

porozumění  ani  nemají  žádnou  kreativní  roli,  takže  řídící  činitelé  rozhodnou 

„co by mělo být uděláno, a jak by práce měla být provedena“ (Hill, 1981, str.7). 

Rozdělení práce na menší úkoly je často důsledkem manažerského schématu.

(ii) Koordinace  výrobního  procesu  a  „smysl“  celkové  „podoby“  úsilí  závisí 

pouze na mínění manažerů.

    Tyto  dva  způsoby  dosahování  kontroly  si  získaly  značnou  pozornost  v literatuře 

a můžeme je zahrnout a uvažovat o nich pod obsáhlými pojmy de-skilling (zmechanizování) 

a koordinace pracovního procesu. 

Zmechanizování

     Brawerman (1974), užívající marxistickou perspektivu, se pokoušel vysvětlit převládající 

model  výrobní  technologie  a  přidruženého  pracovního  procesu.  Jeho  základním 

předpokladem  je,  že  práce  v kapitalismu  je  směřována k vytváření  zisku, 

spíše  než  k uspokojení  lidských  potřeb,  s tím  důsledkem,  že  skutečná  podstata  práce 

je ovládána a zformována hromaděním kapitálu. Toto vytváří elementární konflikty zájmů 

mezi  pracovníky  a  kapitalisty.  Transformace  práce  v kapitalismu  tudíž  vede  k závažným 

problémům  s kontrolou.  Brawerman  argumentuje  tím,  že  Taylor  byl  prvním  teoretikem 

managementu, jenž rozpoznal potřebu nového systému kontroly. V tomto směru jsou třídní 

vztahy uvedeny ke vstupu do skutečné podstaty industriální technologie. 



     „Pracovníci,  již  jsou  kontrolování  jen  skrze  všeobecné  příkazy  a  disciplínu,  nejsou 

přiměřeně  kontrolováni,  protože  si  udržují  vládu  nad  faktickými  pracovními  procesy. 

Ke  změně  této  situace  musí  kontrola  nad  pracovním  procesem  přejít  do  rukou 

managementu…skrze kontrolu a předpis každého kroku a procesu,  včetně jejího výkonu.“ 

(Braverman 1974, s. 100). 

     Taylorova  systematická  analýza  práce  vedla  k jejímu  „rozpadu“,  „degradaci“ 

a  „zmechanizování“.  Následující  stránky  se  ukázaly  být  mimo  Taylorovy  představy 

o „vědeckém řízení“. (Hill 1981, Littler 1982, Salaman 1982):

1. Práce je rozdělena do jejích nejjednodušších, rutinních a neodborně členěných prvků. 

Tyto prvky jednotlivě neznamenají  mnoho pro ty,  již  se  pustí  do jejich provádění. 

Rutinní  práce  je  naprogramovatelná.  Práce  je  proto  odloučena  od  schopností 

a  autonomie  jednotlivých  pracovníků,  čímž  ztrácí  kontrolu  nad  obsahem  jejího 

vlastního  vykonávání.  Oblast  pracovníkova  vlastního  úsudku  je  ztracená  a  s tímto 

i  organizační  moc.  Několik  málo  pracovníků  je  však  v tomto  procesu  potřebných 

k tomu, aby zdokonalili podrobné dovednosti v ohraničených oblastech („specializovat 

se“)  a  stali  se  odpovědnými  za  záležitosti  jako  jsou  inovace,  regulace  a  opravy. 

Toto všechno i znamená, že proces rozdělování směřuje ke většímu rozdělení práce.

2. Výrobna  ztrácí  právo  navrhovat  a  plánovat  svou  práci.  Existuje  zde  systematické 

odlučování  mezi  plánováním  a  konáním,  představou  a  uskutečněním,  mentálním 

a manuálním, „mozkem“ a „rukou“.  Taylor žádá, aby „všechna důležitá rozhodnutí 

a  plánování,  jež  zásadně  ovlivňují  práci  ve  výrobě,  byla  vzata  z rukou  dělníků 

a byla centralizována na několik lidí, z nichž je každý speciálně vycvičen v umění dělat 

taková  rozhodnutí  a  dbající  na  to,  že  jsou uskutečňována“  (Taylor  in  Clegg 1979, 

str. 130). Principy pracovního plánu vytvořené manažery představují strategii kontroly. 

Proto tedy „je to management, jenž zmechanizuje pracovníky“ (Salaman 1982, str. 49).

3. Oddělení  hlavní  a  vedlejší  práce  postupně  potlačilo  tu  část  pracovníkovy  aktivity, 

jež spočívá v připravování a organizování práce jeho vlastním způsobem.

4. Přerozdělení úkolů mezi nekvalifikovanou a kvalifikovanou práci vyústila ve zlevnění 

práce. Schopnosti potřebné v této rozčleněné práci jsou minimalizovány. Čas potřebný 

k naučení se práci či úkolu je zredukován na minimum. V tomto případě se pracovník 

stává snadno nahraditelným.

     Rutinizace úkolů v organizacích dosáhla dvou věcí (Pfeffer 1981, str. 272): snížila 

množství  nejistoty  obsažené  v úkolech  a  učinila  ty,  již  vykonávají  práci  více 



nahraditelnými. Toto dohromady znamená, že pracovníci mají méně kontroly nad svou 

prací,  a  proto  tedy  méně  moci.  S menší  mocí  je  jejich  schopnost  činit  rozhodnutí 

a mít vlastní úsudek v organizaci zmenšena. 

Koordinace

     Taylorismus prý ztělesňuje „dynamiku zmechanizování (Liter 1982, str. 52). Nicméně 

znovuzačlenění fragmentovaných pracovních rolí vyžaduje znalost a systematické řízení 

celkového výrobního procesu. Jakožto jedinou skupinou oceňující celý proces, kontrola 

též  přechází  do  rukou  managementu  skrze  akty  začlenění  a  koordinace.  Pracovníci, 

již  si  udrželi  část  kontroly nad svou prací,  představují  pro manažery potenciální  zdroj 

nejistoty. Znehodnocení a standardizace práce dovolují předvídat a programově plánovat 

(Salaman 1981, str. 160). Tímto se práce stává více „ovladatelnou“. Při zmechanizování 

práce  je tržní moc pracovníků tváří v tvář manažerům oslabena.

Organizační struktury

     Organizace a její podoba vyjadřuje opatření učiněná ke kontrole a k realizování práce 

(Salaman 1979, str. 102-104). Organizace jsou proto kontrolními strukturami. Organizační 

struktura jakožto forma kontroly a regulace zahrnuje podobu rozdělení práce, hierarchie 

moci  a  pravidla  řízení  a  postupy,  jež  lidé  ve  své  práci  následují.  Výsledkem  je, 

že moc a kontrola již déle nejsou otevřenými, ale „jsou zakotveny ve struktuře organizace“ 

(Edvards  1975,  str.  9-10).  Například,  Mc  Cleary  (1975,  str.  209),  zkoumající  sociální 

kurátory v Americe, uzavřel tím, že „co se jeví jakožto přenesení volného výkonu jednání 

na část sociálních kurátů, může ve skutečnosti být nepřirozeným a vnuceným chováním.“ 

Tak jako existují rozpoznatelné rozličné typy organizačních struktur, tak jsou prosazovány 

různé druhy kontroly.  

     Pro rané teoretiky, jako jsou Weber a Marx, byly organizace nejvíce zajímavé jakožto 

mechanismus kontroly. Weberův model byrokracie byl podnětem myšlenky při  analýze 

organizační  struktury  a  manažerského  jednání.  Myšlenkou  bylo  to,  že  nejefektivnější 

modely byrokracie, mezi jinými, zahrnují pyramidovou hierarchii moci, zřetelné soustavy 

pravidel a postupů. Založeno na racionálním konceptu, zdá se, že organizace znamenají 

obojí jak technickou výkonnost, tak kontrolu lpění na pravidlech, jež byla neosobní a proto 



také  objektivní.  Výhodou  byrokratických  forem  organizace,  včetně  specializace 

způsobilosti,  přesnosti,  spolehlivosti  a  přenesení  osobní  volnosti  v rozhodování  na část 

pracovníků.  Kontrola  je  centralizována  a  rozšířena  skrze  „zavedení  jednoznačných 

pravidel a postupů, jež ovládají rozhodnutí a provozní činnost.“ (Blau a Shoenherr 1971, 

str. 348). Pro Webera je proto byrokracií míněna kontrola odborníky – těmi, již disponují 

kompetencí  a  znalostí,  aby  mohli  aplikovat  technické předpisy  a  normy,  které  řídí 

fungování organizací.

     Když klasický model  byrokracií  přijal  rozličné  změny a  byly  zaznamenány jisté 

námitky,  bylo  připuštěno,  že  ve  skutečnosti  existuje  rozmanitost  organizačních  forem 

a  struktur  řízení.  Avšak  vyskytly  se  rozdíly  v tom,  jak  asi  byly  chápány  organizace 

na  různých  stranách  Atlantiku,  kdy  Clegg  rozeznává  Americký  a  Evropský  způsob 

(Clegg  1979,  str.  2-3).  Američané  tíhnou  k převzetí  behaviorálního  zaměření, 

pro  vysvětlení  se  obrací  k organizační  psychologii  a  dívají  se  pohledem  „člověka 

v organizaci“. Jejich důraz byl funkční. Zajímalo je, co se dělo uvnitř organizace. Vztahy 

s řízením byly v podstatě kooperativní, důrazem na ,lidi, a ,cíle,. V tomto rámci se zrodila 

Škola mezilidských vztahů (The Human Relations School), v níž byla ceněna harmonie 

uvnitř  organizace.  Evropské  zaměření  bylo  v kontrastu  k tomuto  strukturální.  Zajímalo 

se  o  identitu  a  moc.   Jako  důležité  bylo  viděno to,  co  se  děje  mezi  organizací  a  její 

hostitelskou  společností.  Proto  bylo  více  využíváno  sociologie,  zejména  objasňování 

na podkladě konfliktu, při organizační analýze.

     Rozlišování je důležité. Mnoho z manažerského myšlení bylo inspirováno Americkou 

teorií organizace (American organisation theory) a, jak bude naznačeno později, praktiky 

z  obchodního  managementu  tvoří  hlavní  vědomostní  základ  pro  manažery  veřejných 

služeb,  zahrnující  i  ty  v osobních  sociálních  službách.  Pracovní  plány  a  manažerské 

techniky  v osobních  sociálních  službách  dluží  mnoho  průmyslovým  praktikám. 

Ale pro účely porozumění tomu, jaký vztah mají organizace a praktiky jejich pracovníků 

ke zbytku společnosti, se Evropská tradice ukazuje být více jasnou a užitečnou.

     Salaman  (1981,  str.  187),  vystupující  s nadějí  na  analýzu  organizační  kontroly 

a struktur, popisuje tři hlavní přístupy: 

1. Neo-weberovský  přístup,  jež  zdůrazňuje  vztah  mezi  rozmanitostí  organizačních 

forem a podstatou organizačního systému, jeho velikostí a trhem. 

2. Durkheimovská  tradice,  v níž  organizační  struktura  a  mechanismus  kontroly 

pramení z organizačních cílů a použité technologie.



3. Neo-marxisté,  již  oživují  kapitalismus  jako  klíčové  proměnné.  Snaha  o  profit, 

konflikt  s prací  a potřebou  kontrolovat výrobní proces, jsou charakteristickými 

pro tento přístup. Taylorismus byl již v tomto kontextu zmiňován, ale rozsah této 

analýzy zkoumání moci uvnitř organizace prohlubuje porozumění.

     Tyto přístupy ke  studiu  organizací  a   povolání  vytvořily  rozsáhlý souhrn literatury, 

jež bude stručně zkoumán ze tří hledisek:

(i) Organizační struktura a systém,

(ii) Organizační struktura a technologický determinismus,

(iii) Organizační struktura a moc.

(i)  Organizační struktura a systém

    Organizace  fungují  v sociálním,  ekonomickém,  politickém  a  fyzickém  kontextu. 

Toto  formuje  svůj  ,,systém“,  hlediska,  jež  by  měla  být  přímým  zájmem  organizace, 

jako  třeba  změna  tržních  potřeb,  zákonné  nároky,  očekávání  veřejnosti,  spolehlivost 

obvyklých  technologií.  Struktura  organizace  by  mohla  být  podmíněna systémem 

(Pugh a Hickson 1976), nebo může být „úspěch“ organizace podmíněný jejím užíváním 

nejvhodnější struktury vzhledem ke svému prostředí (Bowey 1975, str. 9-10).  Strukturám 

a  modelům  kontroly,  jež  ,,se  hodí“  různým  systémům,  se  dostalo  časné pozornosti 

v díle Burnse a Stalkera (1961). Burns a Stalker na základě své studie rozličných továren 

rozlišili dva typy organizační struktury:

1. ,,Byrokratické“ či ,,mechanické“ typy, jež vykonávají kontrolu skrze centralizované, 

normově vázané postupy a rozhodování. Práce je rozdělena do předepsaných úkolů, 

jež jsou vydány řádným způsobem ve stanovených situacích. Tato forma organizace 

je nejvíce vhodná pro systémy, jež jsou trvalé a stabilní. Dění a dané odezvy jsou také 

přiměřeně  předvídatelné,  rutinní  a  neměnné.  ,,Systém“  a  odezvy  organizace  proto 

mohou  být  racionalizovány.  Struktury  tíhnou  k tomu,  být  hierarchickými 

a pyramidálními. 

2. Profesionálně orientované či ,,organické“ typy, v nichž rozhodnutí a kontrola práce 

jsou pracovníkům delegovány ihned a jejichž profesní know-how a odbornost jsou 

nezávisle  uplatněny  na  práci  pod  kontrolou.  Práce  zaměstnanců  není  ,,vázána“ 

a pozměňována s ohledem na jejich mínění, ale na to, co situace vyžaduje. Proto tedy 

jsou  strukturami  ne-byrokratickými,  s několika  málo  předepsanými  pravidly 

a  rozhodnutími,  a  decentralizovaným  jednáním.  Toto  dává  všem  organizacím, 



které jsou plošší a méně pyramidální, strukturální formu. Tato forma organizace je 

vhodná pro nestabilní systémy, charakterizované rapidními změnami, „jež způsobují 

neustálé oživování problémů a předvídatelné požadavky pro jednání, jež nemůže být 

porušeno ani automaticky šířeno….“ (Burns a Stalker 1961, str. 120).

     V zásadě tyto dva typy organizací naznačují, že kontrola a moc spočívají buďto centrálně 

v rukou manažerů, nebo byly decentralizovány a náleží relativně autonomním pracovníkům. 

Avšak  Blau  a  Shoenherr  (1971)  představují  další  mechanismy,  pomocí  nichž  je  kontrola 

udržována  centrálně,  třebaže  rozhodnutí  mohou  být  přijímána  pracovníky  ,,na  dílně“. 

Užívají pojmů  centralizace a formalizace k vysvětlení způsobů, jakými si manažeři mohou 

udržovat kontrolu.

     Centralizace se vztahuje k místu, kde jsou v organizaci přijímána rozhodnutí. Ve vysoce 

centralizovaných organizacích jsou všechna důležitá  rozhodnutí  činěna na samém vrcholu 

organizace.  Zmocnění  je  minimální.  Supervize  je  rozšířena.  Nicméně  pokud  musí  být 

rozhodnutí přijata rychle nebo tam, kde je důležitá technologická inovace, odborná znalost 

a flexibilita, mohou být centralizovaně přijímaná  rozhodnutí omezující a nákladná. 

    Formalizace popisuje, jak mohou být pracovníci kontrolováni a omezováni skrze jejich 

podřízení díky široké soustavě pravidel, regulací a postupů (Salaman 1980, str. 81). Kontrola 

je dosahována pomocí  oddanosti  pracovníka vůči souboru pravidel,  což dostatečně určuje 

jeho reakce.  Rozhodnutí  mohou být chápána pouze jako produkty jednotlivých organizací 

a  jejich zdrojů.  Opravdová moc setrvává v ústředí,  ale je zde menší potřeba odvolávat se 

nahoru.  V jiném  smyslu,  rozhodnutí  už  byla  učiněna.  Náleží  těm,  jež  vytvořili  pravidla 

a způsob jejich výkladu. 

     Velké  organizace  zabraňují  top  manažerům,  aby  přímo  činili  veškerá  rozhodnutí, 

ale  vysoká  formalizace  zaručuje,  že  celý  systém  pokračuje  ve  fungování  podél  předem 

vytýčených linií. 

      Po přezkoumání práce řady autorů, zvláště pak Childa (1971), Duncaua (1972), Shortella 

(1077),  lze  rozlišit  pět  dimenzí  organizovaného  ,,systému úkolů“:  (i)  Složitost  poukazuje 

na  množství  vnějších  faktorů,  s nimiž  musí  organizace  bojovat,  (ii)  diverzita  poukazuje 

na rozsah, v jakém jsou vnější faktory odlišné jeden od druhého, jaká je povaha problémů, 

které pro organizaci představují, (iii) nestabilita poukazuje na rychlost, s níž se vnější faktory 

mění  v čase,  (iv)  nejistota  (nepředvídatelnost)  poukazuje  na  rozsah,  v němž:  a)  může  být 

předpovězen  výskyt  vnějších  faktorů,  a  b)  může  být  předpovězena  podstata  problému 

či obsah událostí, (v) hostilita je definována jako rozsah, v němž vnější faktory představují 

hrozbu pro organizační cíle a záměry.



     V souladu  se  Shortellem,  úspěch  organizací  závisí  na  jejich  schopnosti  přizpůsobit 

své vnější podoby rozličným dimenzím, přítomným v jejich ,,systému úkolů“. Tudíž proto 

například  ,,organizace,  operující  v systémech  charakterizovaných  vysokým  stupněm 

složitosti, diverzity, nestability a nejistoty, budou disponovat více fragmentovaným cílovým 

uspořádáním a nevšedními technologiemi… V protikladu k tomu,  ty,  jež  fungují  ve velmi 

jednoduchých,  málo  různorodých,  vysoce  stabilních  a  předvídatelných  systémech, 

budou  mít  více  integrované  cílové  uspořádání  a  běžnější  technologie.“  (  Shortell  1977, 

str. 287). Takže v souladu s ,,kontingenčními“ teoretiky, způsob, jakým organizace chápou 

svůj úkolový systém (nebo si pouze vyberou ho takto vidět, jak bude polemizováno později), 

ovlivní strukturální podobu a kontrolní vzory organizace.

(ii) Organizační struktura a technologický determinismus

     Zatímco  kontingenční  teoretikové  pohlíží  na  systém  pro  porozumění  struktuře, 

jsou zde i jiní, preferující zvažování organizačního, technologické základu. ,,Socio-technický“ 

přístup  argumentuje  tím,  že  dá  svolení  ke  specifickému  organizačnímu  cíli,  organizace 

rozvinou a aplikují vhodné technologie pro získání dané práce a postupně mají velký dopad 

na strukturu organizace a předně na organizaci kontroly (Salaman 1981, str. 153).

     Woodwardová ve svém výzkumu (1969, str.196) zjistila, že když byly firmy seskupeny 

podobností cílů a technik produkce a třízeny podle technické obtížnosti jejich produkčních 

systémů,  každý  produkční  systém  byl  shledán  spojeným  s charakteristickým  typem 

organizace. Byly rozpoznány tři typy technologií a s nimi související struktura:

1. V agregátní  skupině  produkce,  ,,speciálně  na  zakázku“  nebo  ,,zhotovení 

na objednávku“,  je kontrola relativně snadná a směřuje k ,,organickým“ typům 

struktury.

2. V nepřetržité plynulé výrobě (např.  v oblasti  rafinování ropy, strojů, organizace 

provozu)  práce  zahrnuje automatickou  kontrolu.  Pracovníci  fungují  jako 

,,údržbáři“.  Celkově  jsou  rozhodnutí  ohledně  produkčního  procesu  ponechána 

na  automatických  a  počítačových  systémech.  Podoba  a  výkon  jsou  v rukou 

samostatných pracovníků.

3. V masových  výrobních  systémech  je  vzdálenější  propojení  mezi  technologií 

a  typem  kontroly.  Ponechává  managamentu  vykonávat  některé  volby,  třebaže 

všeobecně organizace tíhnou k tomu být byrokratickými a ,,mechanickými“.



     V této klasifikaci je zahrnuto důležité zjištění, že ,,technologie sama o sobě reprezentuje, 

mezi jinými věcmi,  určitou formu kontroly nebo přinejmenším možnost  kontroly jako tu, 

když  je  technologie  navržená,  což  zahrnuje  automatické  kontroly  a  řízení,  jiné  formy 

hierarchické  kontroly  nejsou  třeba“  (Salaman  1981,  str.  154).  Perrow  (1972  a)  nahlíží 

na organizace a věci,  jež  dělají  (jejich technologie se surovinami).  Podotýká,  že odolnost 

užívaných  materiálů  a  rozsah,  s nímž  obvyklé  postupy  mohou  být  zprostředkovány, 

předurčují způsoby, jimiž mohou být vymezeny pracovní role (Hill 1981, str. 80). Čím větší 

neurčitost          a  nepředvídatelnost  skutečného,  což  je  počet  výjimečných  případů, 

vyskytujících se v práci, tím méně organizačních rolí může být strukturováno. Toto vede ke 

zvýšení pracovníkovy autonomie a jeho vlastního usuzování.

     Hage  a  Aiken  (1969)  využívají  Perrowovy  myšlenky  o  technologii  k analyzování 

„lidí výrobních organizací“ zdravotnických a sociálních institucí. Lidé a jejich problémy byli 

viděni  jako  suroviny,  jež  jsou  buďto  běžné  a  stále,  nebo  jedinečné  a  nepředvídatelné, 

v závislosti na organizaci a jejím náhledu. Agentura pro rodinu zpravidla nahlížela na své 

klienty  jako  na  běžné.  Klienti  byli  dotazováni  ve  skupině  předem  určeným  způsobem 

za účelem stanovení, zdali jsou či nejsou oprávněni pro materiální pomoc. Dalším extrémem 

byla organizace elitní psychiatrická agentura pro rodinu, v níž zkušení terapeutové pracovali 

autonomně  a  přistupovali  ke  klientům  bez  předpojatého  administrativního  rámce. 

Hage a Aike uzavírají s tím, že lidé/výrobní organizace s rutinní prací byli více centralizováni, 

formalizováni  (užíváním  postupů  a  bezpečnostních  manuálů)  a  mají  sklon  k  personálu 

s menším profesním výcvikem než jejich terapeutické protějšky.

     Nicméně Perrow představuje jinou důležitou dimenzi ,,surovin“ organizace. Právě tak jako 

jejich vnitřně obsažená stabilita a různorodost, suroviny mohou být více či méně srozumitelné 

v termínech,  jež  mají  význam  pro  organizaci  a  její  technologie.  ,,Zdůrazňuje,  že  tyto 

odlišnosti nepoukazují na nějaký aktuální stav suroviny, ale způsob,  jakým je brána na zřetel 

a definována uvnitř organizace“ (Salaman 1980, str. 67-68, zdůrazněno mnou). Organizace se 

pokouší  definovat  svou  surovinu  k  ,,minimalizaci  mimořádných  situací“  (Perrow  1972, 

str.51). Toto otevírá cestu pro postupové rutiny a pravidla. Perrowova představa je důležitá 

neboť podotýká, že vnímaný systém, adresované suroviny a užitá technologie nejsou inertně 

determinované danosti. Mohou být vybrány a definovány lidmi v kontrolních a mocenských 

pozicích.

(iii)  Organizační struktura a moc



     Marxističtí teoretikové pohlížejí na podobu práce v organizacích a volbu technologie jako 

na  plány  k udržení  kontroly  a  k redukci  nejistot  při  hromadění  zisku.  Na  manažery  není 

již  pohlíženo  jako  na  pasivní,  ale  na  aktivní  profesní  skupinu,  vědomou si  svých  zájmů 

a způsobů myšlení. Rozhodnutí  ohledně rozdělení práce a užití  technologií  jsou přijímána 

manažery. Organizační struktury nejsou výsledkem žádné neodvratné a nevyhnutelné logiky 

systému  nebo  technologie.  Hill  (1981)  vyvozuje,  že  ,,manažerská  taktika  raději 

než technologie je klíčovou proměnnou“ (str. 99). Organizační struktura je tedy produktem 

politiky  stejně  jako  ekonomiky,  s úspěšnými  skupinami  uspořádávajícími  věci  tak, 

aby vyhovovali jejich zájmům. Podoba práce reprezentuje prostředky, jimiž manažeři realizují 

představy o kontrole. 

    Úkolové  systémy,  suroviny,  užité  technologie  a  disponibilní  význam  kladený 

na pracovníkovy schopnosti, jsou definovány těmi, již mají kontrolu. Je to jejich porozumění 

tomu, o čem organizace je a jak by měla fungovat, což udržuje moc. Pravidla a omezení jsou 

zabudovány do samostatného fungování strojů, postupů a dostupných zdrojů. A skrývající se 

za takovýmito pravidly a těmi, již kontrolují, jsou schopni ,,vytvořit premisy na základě nichž 

budou přijímána rozhodnutí“ (Salaman 1980, str. 82 ,zdůrazněno v originále). Jak to spatřuje 

Gouldner  (1976),  existuje  zde  důvěrný  vztah  mezi  ideologií  a  technologií,  s technologií 

využívanou k upevnění ideologických režimů. Dokonce i tam, kde je přítomna pracovníkova 

volnost v jednání, je svoboda více zdánlivá než skutečná. Pokud manažeři  nejsou schopni 

kontrolovat  pracovníky  pomocí  technologických  prostředků,  potom  je  adekvátně  účinná 

kontrola pracovníkových rozhodnutí skrze normativní a ideologické způsoby (Antony 1977, 

str.  2,  Hill  1981,  str.  16).  Ideologicky  vzato,  pracovníci  přijímají  převažující  představy 

porozumění  těch,  jež  kontrolují.  Takovým  pracovníkům  je  dávána  důvěra  k příjímání 

rozhodnutí, jež jsou v linii s celkovým ideologickým ovzduším managamentu (Fox, 1974). 

Zatímco přímá kontrola skrze technologické prostředky může být efektivní, pokud zde není 

aktivní  odpor  pracovníků,  tak  jako  v taylorismu  a  pracovní  dekompozici,  ideologické 

prostředky odstraňují  skutečnou schopnost  pomýšlet  na  odpor  a  rozlišovat  profesní  střety 

zájmů. Pracovníci jsou zavázáni záměru a stylu organizace. Tato předpokládaná ohleduplnost 

je  spojována  s  organizací  a  cíli  managamentu.  ,,Friedman  a  Fox,“  říká  Salaman 

(1981,  str.172)  ,,podotýkají,  že  strategie  (relativně)  vysoké  míry  volnosti  v jednání, 

se nejpravděpodobněji vztahuje na ty zaměstnance, již vykonávají ústřední klíčové funkce, 

jejichž vazba je nejdůležitější“.

     Mnoho těchto záležitostí zaznamenal Clegg (1979, str. 116-149) ve své úvaze o moci, 

kontrole a struktuře, tak jak se objevují v organizacích. Užíváním Offeho (1976) rozlišování 



mezi  „úkolově-kontinuálním  statusem  organizací“  a  „úkolově-diskontinuální“  organizací, 

Clegg polemizuje o podstatě a manifestaci kontroly a moci uvnitř organizace.

      V  „úkolově-kontinuálních“  organizacích,  všichni  členové  na  všech  úrovních  sdílejí 

tu samou technologii a pravidla. Nadřazení se liší od podřízených pouze v termínech většího 

ovládání  pravidel  a  větších  schopností,  znalostí,  zkušeností  nad  věcmi.  Weber  užíval 

„úkolově-kontinuální“ organizaci tak, jak se objevuje v armádě, jakožto jeho ideálním typem 

byrokracie.  Výrobní  organizace  malých  řemeslných  dílen  s mistrem,  tovaryšem  a  učněm 

je typická. Moc je jasně odvozena od vlastnictví a kontroly, s jasnými směrnicemi, jsoucími 

vhodnou formou instrukcí.

     Ale  s růstem na  škále  produkce,  řemeslníci  se  stávají  pracovníky,  úkoly  se  stávají 

rozkouskovanými  a  manažeři,  formulující  úmysly,  nevykonávají  práci.  Toto  popisuje 

„úkolově-diskontinuální  organizaci“,  v níž  různí  pracovníci  na  různých  úrovních  dělají 

a rozumějí odlišným věcem. To je „převaha technických směrnic v podřízené pozici, v zásadě 

není  nezbytným  komponentem  v nadřízené  pozici.“  (Clegg  1979,  str.  118,  zdůrazněno 

v originále).  Nicméně  následkem  úkolových-diskontinuit  zde  existuje  šance,  že  někteří 

nízkoúrovňoví  pracovníci  mohou  být  schopni  kontrolovat  oblasti  nejistoty  a  tímto  získat 

nějakou (obvyklou)  jednoduchou moc  (např.  Crozier  1964).  Proto  se  tedy  kontrola  stává 

problémem,  s tím  jak  roste  organizace.  Osobní  příkazy  majitele  či  řízení  v armádě 

v  úkolově-kontinuálních  organizacích  či  ideálních  byrokraciích  již  nejsou  efektivní 

v úkolově-diskontinuálních  organizacích.  Clegg  tedy  shrnuje  (1979,  str.  121): 

„Jak organizace rostly co do velikosti a stávaly se kvalitativně rozlišenými na základě své 

kompozice  odborných  schopností…se  rovnováha  základu  moci  přesunula  z jedné  strany 

Gramsciho duální perspektivy3 – té, jež ovládá skrze donucování a přikazování – k té druhé, 

jež ovládá hegemonií.“

     Ideologická  vazba a  normativní  orientace  vůči  organizacím znamená,  že pracovníci, 

zvláště pak klíčoví pracovníci, nebojují s alternativními zájmy postavenými proti organizaci. 

Vskutku,  práce  autorů  jako  Mayo  a  Hnutí  mezilidských  vztahů (The  Human  Relations 

movement)  pojednávaly  jen  o  příjímání  pracovníků,  jež  harmonizují  s organizací, 

k rozvoji  sociální  solidarity  s podnikem,  skrze  pravidla,  jež  byla  popsána  jako  „socio-

regulativní“  či  normativní.  Mayo  se  pokoušel  „obnovit  hegemonickou  dominanci  bez 

uchýlení se k donucovacímu aspektu nezaměstnanosti“, skrze rozvíjení nových forem sociální 

3 A. Gramsci – italský marxistický filozof, jenž provedl konfrontaci historického materialismu s matafyzicko - 
idealistickou koncepcí.



solidarity,  k náhradě  těch,  jež  byly  rozbity  industriálním  procesem  zmechanizování 

(Clegg 1979, str. 132). Přesto však moc a kontrola, byť polidštěné, zřetelně setrvávaly v rukou 

vlastníků  a  manažerů.  Základní  struktura  sociálních  vztahů  a  převaha  manažerského 

plánování nad jednáním pracovníků zůstala v podstatě nedotčená.

     Friedman (1977) naznačoval, že technické normy a zmechanizování, jsou vztahovány 

na  pracovníky, již jsou v pracovním procesu méně důležití. Zatímco socio-regulativní normy 

budou tíhnout  k uplatňování  na  ty  pracovníky,  již  jsou pro pracovní  proces  více  důležití. 

Ti  pracovníci,  kteří  mají  speciální  dovednosti  a  chápání,  jež  nemůže být  racionalizováno 

a  proto  tedy  kontrolováno  technickými  prostředky,  mohou  být  kontrolováni  pouze 

„hegemonicky“ či normativně.

     Toto vše vede k tomu, že Clegg říká, že moc v organizacích je vyjádřena skrze kontrolu 

prostředků a metod produkce. Moc, poté „když je vykonávána, je vykonávána nad spornými 

záležitostmi“ (Clegg 1979, str. 146). Rozhodující spornou záležitostí bude ta, „jež ovlivňuje 

organizační kontrolu pracovního procesu, v souvislosti s hegemonickou převahou základních 

norem (objektivní organizující princip), v nichž organizace pracuje“ (Clegg 1979, str.  146 

zdůrazněno  originále).  Následování  tohoto  je  významným  důsledkem,  aby  mohla  být 

vykonávána moc ke znovu prosazení kontroly. A to pouze, když manažerské ideologie slábnou 

a normativní kontrola, jež představují, selhává, když „předpoklady krachují, rutiny upadají 

a  objevují  se  problémy,  pak  je  nezbytné  zjevné  užití  moci“  (Clegg  1979,  str.  147). 

Pfeffer  (1981,  str.76)  poznamenává,  že  pokud  existuje  technologická  nejistota,  pak  moc 

ve formě manažerského nařízení je více pravděpodobně určující, ať už jsou učiněna jakákoliv 

rozhodnutí.  Pokud  zde  není  žádné  dostupné  odvolání  pro  běžně  pojímanou  disciplínu 

či  technologii,  jsou  rozhodnutí  formována  ne-technickými  pravidly.  Je  uplatňována 

organizační  moc  či  jsou  prosazována  administrativní  kritéria.  Zatímco  organizace 

v soukromém  sektoru  souhlasí,  že  maximalizace  profitu  je  shodným  cílem,  záležitosti 

v mnoha  organizacích  veřejného  sektoru  jsou  zhoršeny  tam,  kde  není  možná  ani  shoda 

v záměrech a už vůbec ne v technikách jejích dosažení.

     Tudíž  nejefektivnějším užitím moci  je  schopnost  nastavit  ideologické klima,  v němž 

skutečně myšlenky a činy pracovníků jsou formovány a vyjádřeny. Tímto způsobem odpor 

a  konflikt  dokonce  ani  nevyvstanou.  Nejzáludnějším  užitím  moci  je  zamezit  lidem 

„před stěžováním si, skrze formování jejich vnímání (poznání a preferencí)“ (Lukes 1974, 

str.  24).  Nicméně uspořádání  idejí  a  praxe  se  kloní  k zájmům jistých  skupin  (manažerů) 

vůči  jiným (pracovníkům) (Walsh  a  kol.  1981).  Pouze  tehdy,  jsou-li  pracovníci  ohroženi 

útěkem  z této „hegemonické ideologie“, vidíme více primitivní formu moci,  vyjadřovanou 



skrze nátlak a příkazy. Profesní skupiny, jež jsou buďto v pozici poznávání či dotazování se 

po  podstatě  manažerské  kontroly  a  vymezení,  reprezentují  problém,  který  pokud nemůže 

být  vyřešen  normativním  „začleněním“,  může  vyústit  buďto  v posun  organizační  moci 

či zavržení takovéto role profesní skupiny řešící rozhodující záležitosti a formulující odezvy, 

podle Allena (1975, str. 218-247):

(i) lze  takto  činit  skrze  porozumění  a  akceptování  metod  organizace  a  jejich 

manažerů.  Vytváří  své  odezvy skrze  převládající  teoretizující  moc,  aby  pro  ně 

přijatelně vládla.

(ii) či se pokoušet formulovat  záležitosti v termínech mimo převažující rámec chápání 

veřejně  prohlašovaným  managamentem.  To  je  natolik  radikální  pozice, 

že prohlašuje,  že  běžné vzorce myšlení a jednání jsou výtvorem těch,  jež mají 

kontrolu, a že věcem může být porozuměného z jiného hlediska. Úspěch radikální 

pozice  závisí  na  jiných  mocenských  zájmových  skupinách,  podporujících 

alternativní  chápání,  čímž  vytyčuje  konkurenci  nad  tím,  kdo  kontroluje  práci. 

To je jasná připomínka toho, že organizační kontrola není záležitostí, jež může být 

chápána  jednoduše  v termínech  organizace  samotné,  ale  ve  spojení  se  širšími 

společenskými zájmy a uspořádání moci.

Salaman (1978, str. 519) zastává názor, „že organizační moc a kontrola musí být 

chápány v termínech podstaty a priorit „hostitelské“ společnosti, raději než jako 

důsledky  jednotlivých  norem,  pracovního  procesu  a  technologie“,  a  že  je  zde 

„vztah  mezi  vnitřními  organizačními  strukturami,  postupy,  ideologiemi 

a společností, uvnitř níž existují.“

Shrnutí konceptů

     Několik myšlenek a konceptů vyvstalo z tohoto selektivního přehledu literatury sociologie 

organizací  a  práce.  Mnoho  autorů  z přehledu  je  Burrellem  a  Morganem  (1979) 

kategorizováno jako „radikální strukturalisté“. Z tohoto hlediska organizace byly pojímány 

v širším sociálním, politickém a ekonomickém kontextu, v němž jsou prosazovány rozličné 

zájmy.  Společenská  významnost  a  struktura  organizace  vychází  ze  svého  umístění  uvnitř 

společenské sítě mocenských vztahů. „Z radikálního weberovského hlediska, je to věc moci, 

jež stojí v centru analytické scény“ (Burrell a Morgan 1979, str. 376). Nad to zde existuje 

specifický zájem, ve způsobech, jimiž stát a jeho zájmy ovlivňují sociální strukturu okolo něj. 



Zdá  se,  že  se  zájmy  mění  a  konflikt  je  viděn  jako  „endemický“.  A  moc  se  považuje 

za  integrální  ale  nerovnoměrně  distribuovanou  skrze  celé  organizace  s vládnoucími 

zájmovými  skupinami,  vykonávajícími  svou  moc  skrze  rozličné  formy  ideologické 

manipulace, stejně tak jako předvádí zjevnou autoritu.

     Existuje zde polemika, že ti, již si dobře vedou v soutěži o to kdo kontroluje obsah a směr 

práce, jsou schopni definovat organizaci, její systém a technologie. Dosahují moci tváří v tvář 

ostatním  profesním  skupinám,  když  „hegemonická“  kontrola  není  úplná  či  neúspěšná, 

„slabší“ skupiny jsou schopny odolat, vyjádřit konflikt či předložit alternativní porozumění. 

Toto může  vést  k více  přímým  technickým  či  legálním  autoritativním  formám  kontroly, 

jsoucí prosazované mocnějšími profesními skupinami, když usilují o hájení svých zájmů.


