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Kto sa povyšuje, bude ponížený 

Prevzaté z  knihy John D. Barrow „Sto dôležitých vecí o športe, ktoré neviete (a ani neviete, že ich neviete)“ , Dokořán 2013, 

v preklade Jaroslava Drahoše, ISBN 978-80-7363-515-2). Pripravilo o. z. Vzdelávanie21 ako učebný materiál pre projekt 

Finančná gramotnosť pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava.  

 Predstavte si, že ste manažérom športového klubu, ktorého družstvá hrajú na 
viacerých úrovniach – v prvej, druhej i tretej lige, v dorasteneckých súťažiach aj žiackych 
družstvách až po prípravky. 

 Klub je obrovský a jeho manažment je štruktúrovaný do mnohých úrovní. Neustále 
je nutné rozhodovať o povyšovaní ľudí – hráčov z družstiev nižších súťaží, trénerov alebo 
stredného manažmentu, ktorí majú záujem o vyššie pozície. Vo všetkých takýchto 
organizáciách je to rovnaké. Ak máte dvoch kandidátov, z nich jeden je na svojej súčasnej 
pozícii veľmi úspešný a druhý menej, je pre väčšinu ľudí úplne samozrejmé, že ten prvý má 
mať pri povýšení prednosť.  

 Kanadský psychológ Laurence Peter však v roku 1969 sformuloval slávny „Petrov 
princíp“, ktorý ukazuje slabiny tohto použitia sedliackeho rozumu: nikde nie je zaručené, že 
ľudia budú i na vyššej pozícii v hierarchii pracovať či pôsobiť rovnako dobre, aj preto, že na 
novú pozíciu môžu potrebovať úplne iné schopnosti. 

 Jedným z očividných dôsledkov stratégie povyšovania podľa sedliackeho rozumu je, 
že každý bude postupovať hore tak dlho, pokiaľ nedosiahne pozíciu, na ktorú nebude 
stačiť. Ďalej už povyšovaný nebude, a tak budú v celej organizácii na všetkých pozíciách 
pôsobiť neschopní ľudia.  

Peter tvrdí, že každý nový člen organizácie stúpa v hierarchii tak dlho, až na určitom 
stupni dosiahne svoju „úroveň nekompetenčnosti“. Petrov princíp je založený na 
predpoklade, že súvislosť medzi schopnosťami potrebnými na rôznych úrovniach 
v organizácii je veľmi malá až nulová. Z hľadiska sedliackeho rozumu sa predpokladá, že tu 
nejaká súvislosť je, ale pravdivosť tohto predpokladu nie je jasná. Nikde nie je napísané, že 
z dobrých učiteľov sa nutne stanú dobrí riaditelia, z dobrých futbalistov dobrí tréneri či 
futbaloví činovníci, z dobrých teoretických vedcov nemusia byť dobrí rektori univerzít. Dobrí 
športovci nemusia mať „bunky“ na funkciu trénera a z dobrých študentov medicíny sa 
nemusia nutne stať dobrí lekári.  

 V nedávnych výskumoch sa využitím počítačových modelov organizácií testovali 
výsledky rôznych  metód povyšovania. Veľmi prekvapivé bolo zistenie, že celkovú 
schopnosť organizácie je možné maximalizovať metódou povyšovania vždy toho najmenej 
schopného človeka, zatiaľ čo pri povyšovaní najschopnejšieho kandidáta sa celková 
schopnosť organizácie môže výrazne znížiť. 

http://www.vzdelavanie21.sk/


 
Občianske združenie  Vzdelávanie21, IČO: 50148460   Web: www.vzdelavanie21.sk   mail: office@vzdelavanie21.sk 

 

   
Materiál pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava k projektu „Finančná gramotnosť“. 

 

 

 Povyšovanie najlepších Povyšovanie najhorších Náhodné povyšovanie 

Požiadavky na rôznych 
pozíciách súvisiacich so 
„sedliackym rozumom“ 

+9% -5% +2% 

Požiadavky na rôznych 
pozíciách súvisiacich s 
„Petrovým princípom“ 

-10% +12% +1% 

 
V tabuľke sú uvedené výsledky experimentov, ktoré realizovali Alessandro Pluchino, 

Andrea Rapisardaová a Cesare Garfalo na univerzite v Katánii. Vypočítali zmenu celkovej 
efektivity organizácie pre tri metódy – „povyšovanie najlepších“, „povyšovanie najhorších“ a 
„náhodné povyšovanie“ a skúmali súvislosti medzi schopnosťami potrebnými k činnosti na 
danú pozíciu a  na pozíciu, na ktorú je človek povýšený. Je vidieť, že pokiaľ súvislosť 
neexistuje, ako predpokladal Peter, vedie prístup „povyšovanie najlepších“ 
k desaťpercentnému poklesu celkovej efektivity organizácie, zatiaľ čo prístup „povyšovania 
najhoršieho“ spôsobí dvanásťpercentné zvýšenie. Aj v prípade, že súvislosť existuje, prináša 
prístup „povyšovania najlepších“ len deväťpercentné zvýšenie efektivity. V poslednom stĺpci 
sú výsledky náhodného povyšovania najlepších a najhorších kandidátov. Existujú, 
pochopiteľne, aj ďalšie možnosti, napríklad povýšenie najlepších na polovicu pozícií 
a najhorších na ostatné pozície alebo iné kombinácie stratégií povyšovania najlepších, 
povyšovania najhorších a náhodného povyšovania. 

 To všetko sú pre manažérov klubov, futbalových trénerov, športových funkcionárov 
a výkonných riaditeľov istotne veľmi znepokojujúce fakty, ktoré úplne odporujú bežnej 
intuícii. Okrem toho sa, samozrejme, môžu ľudia po zavedení nových organizačných 
postupov začať chovať nepredvídaným spôsobom. Ak budú povyšovaní najhorší kandidáti, 
nastane v kolektíve boj o spodné priečky, aby každý svojho nadriadeného presvedčil, že 
práve on je ten najneschopnejší, a preto si povýšenie zaslúži zo všetkých najviac. 
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