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Úvod 

Studium Předmětu Management má studentovi dát všechny potřebné základní informace pro 

zvládnutí role manažera v organizační struktuře současných podniků a institucí. Celá proble-

matiky managementu je předkládána ve dvou dílech a vyučována ve dvou na sebe navazujících 

semestrech, počínaje již 1. ročníkem. V rámci každého dílu je představeno celkem 13 relativně 

samostatných oblastí managementu – z celého portfolia celkem 26 oblastí si tak student může 

poskládat svou vlastní mozaiku celé manažerské problematiky. 

V předkládaném svazku 2. dílu se student postupně seznámí s problematikou „Globalizace, 

mezinárodního managementu a managementu diverzity“, v 1. kapitole, přibližující význam 

mezinárodního managementu a globalizace a s nimi těsně souvisejícím managementem růz-

norodosti, s akcentem zejména na multikulturní mezinárodní týmy v nadnárodních firmách. 

Kapitola 2 pak specifikuje problematiku „Delegování“ jako základní každodenní činnost kaž-

dého úspěšného manažera. 

V navazující stati kapitoly 3 „Motivování“ kladou autoři značný důraz na základní motivační 

teorie a jejich praktické využití v každodenní manažerské praxi. 

Kapitola 4 se zabývá důležitou oblastí práce manažera, jíž je „Týmová práce“. Je zde předlo-

žena zejména problematika skupinové dynamiky a metody a nástroje týmové práce, včetně 

budování efektivních týmů v organizaci. 

V kapitole 5 „Projektové řízení“ přináší základní pojmy a nástroje efektivního řízení projektů 

v manažerské práci. 

Kapitola 6 „Procesní řízení“ přibližuje základní definice procesu, kategorie procesů v podniku 

či instituci veřejného sektoru a jejich efektivní řízení. Je zde rozebírána rovněž rozdílnost mezi 

funkčním a procesním přístupem k managementu. 



 

V rámci „Řízení změn a inovací“ v kapitole 7 se autoři zabývají teorií přístupů k řízení změn, 

přechodem k inovacím a jejich kategorizaci dle prof. Valenty. Nedílnou součástí textu je 

i zmínka o inovační strategii podniku. 

Kapitola 8 přináší základní informace o problematice „Řešení problémů“, a přibližuje tak zá-

kladní koncept řešitelského procesu a všech jeho sedmi fází, spolu s podstatou kreativního 

řešení problémů ve třech etapách. 

V „Řízení informací a znalostí“, kapitola. 9, je student seznámen s touto velmi důležitou ob-

lastí současného managementu, základními pojmy, implementací do manažerské praxe, s ak-

centem na využití moderních prostředků ICT. 

„Krizové řízení a řízení rizik“ v kapitole 10 přináší zejména oblast managementu rizika s apli-

kací metody RIPRAN pro jejich analýzu. 

V rámci „Řízení kvality, environmentu a BOZP“ se v textu kapitoly 11 zabýváme základním 

vymezením pojmů z těchto manažerských oblastí a jeho zaváděním do praxe v souladu s plat-

nou legislativou. 

Kapitola 12 přináší základní informace o důležité oblasti manažerské práce - „Finančním ří-

zení“. Představuje celou šíři problematiky od finančních toků, přes úlohu finančního manažera 

a obecná pravidla pro finanční rozhodování manažerů, až po finanční analýzu prostřednictvím 

všech známých parametrů, včetně jejich výpočtu. Text přináší i základní informace o proble-

matice efektivnosti investic a jejím hodnocení. 

V závěrečné kapitole 13 „Vzdělávání subjektů managementu“ je vymezena potřeba vzdělá-

vání všech subjektů, účastnících se manažerské práce, jeho proces a motivaci manažerů ke 

vzdělávání svém i spolupracovníků. 

Autoři jsou přesvědčeni o tom, že studium předkládaného učebního textu napomůže k úspěš-

nému zvládnutí studia předmětu Management – jak v rámci jednotlivých postupových zkou-

šek, tak i samotné státní závěrečné zkoušky. 

 

 



 

Kapitola 1  

Globalizace, mezinárodní 

management 

a management diverzity 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• popsat význam a důvody existence vědní disciplíny mezinárodní management; 
• vymezit důvody rostoucího vlivu globalizace na lidská společenství; 
• definovat princip managementu diverzity. 

 

Klíčová slova:  

Řízení v mezinárodním prostředí, základní cíle mezinárodního managementu, globa-

lizace, internacionalizace, globalizační faktory, globalizační vlny, diverzita.  



15 GLOBALIZACE, MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT DIVERZITY 

1.1 Význam mezinárodního 

managementu 

Základní otázka, která v souvislosti s mezinárodním managementem bývá pokládána, zní: „Proč 

máme předmět mezinárodní management?“ Odpověď na ni je vodítkem k teoretickému vymezení 

tohoto předmětu. Odpověď tedy zní: „Protože řízení a podnikání v mezinárodním prostředí má svá 

specifika.“ 

Mezinárodní management má mnoho důvodů své existence. Dvěma základními jsou: 

• porozumění rostoucímu vlivu globalizace a jejím důsledkům zejména pro podnikatelskou sféru;  

• rozšíření znalostí z managementu o specifika řízení v podmínkách mezinárodního prostředí, 

tzn. filozofie řízení poboček v hostitelských zemích, řízení mezinárodních pracovních týmů, vy-

tváření strategie a organizační architektury nadnárodních firem atd. 

Charakter výše uvedených důvodů existence mezinárodního managementu ukazuje, že základní 

otázkou, kterou tato vědní disciplína řeší, je volba míry přijetí globalizačních principů pro podnikání 

dané firmy. Jinými slovy je hlavní problematikou řešenou mezinárodním managementem diskuze 

mezi společným (standardizovaným, unifikovaným, mezinárodním) a samostatným (individuálním, 

lokalizovaným, národně či jinak specifickým). 

Z vymezení základních důvodů existence mezinárodního managementu a základní otázky, kterou 

řeší, vyplývá i jeho samotné teoretické vymezení, které říká, že mezinárodní management je ma-

nagementem organizace rozšířeným o aspekty řízení v mezinárodním prostředí. Manažer znající 

principy této disciplíny může působit ve vedení společnosti bez ohledu na národní hranice působ-

nosti. Jinými slovy se po seznámení s mezinárodním managementem a jeho úspěšném absolvování 

stává ze studenta adept na manažera na globálním trhu, tedy manažera činícího strategická rozhod-

nutí, úspěšně pracujícího s mezinárodním týmem a vůbec realizujícího veškeré činnosti nezbytné 

pro úspěšné řízení organizace, a to vše v mezinárodním prostředí. 

Na závěr kapitoly poskytující úvod do problematiky mezinárodního managementu je možné shrnout 

důvody, proč je zapotřebí výše uvedeným aspektům managementu věnovat pozornost. Důvody jsou 

zejména tyto tři následující: 

• každý světový region, ba dokonce každý stát, má svá mezinárodní specifika managementu, 

která je vhodné znát; 
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• management nezná státní hranice, proto na sebe různá manažerská a ekonomická pravidla 

a specifika platící v různých světových regionech mají významný vliv; 

• pro manažera je nutné být schopen vymezit vnější prostředí pomocí nástrojů strategické ana-

lýzy (tzn. definovat významné ukazatele tohoto prostředí, a po té je analyzovat). 

1.2 Globalizace 

Významné veličiny současného mezinárodního managementu popisující stav a míru propojení poli-

tického, ekonomického a společenského světa jsou internacionalizace a globalizace. 

Internacionalizace představuje mezinárodní obchod se zbožím vyrobeným v rámci národních hos-

podářství. Jedná se tedy o mezinárodní obchodování s produktem, na jehož produkci se podílí pouze 

národní zdroje. Naproti tomu globalizace znamená mezinárodní obchod se zbožím vyrobeným v růz-

ných zemích. Jedná se tedy o mezinárodní obchodování s produktem, na jehož produkci se podílí 

zdroje z různých zemí. Globalizace tedy představuje stav, kdy již výrobní proces není vázán na státy 

a jejich hospodářství. 

Jedná se o dva zásadní termíny související s mezinárodním charakterem ekonomie. V žádném pří-

padě nesmí být tyto dva pojmy chápány jako neslučitelné, nebo dokonce protichůdné. V politicko-

ekonomické realitě můžou tyto dva jevy platit najednou, tedy stát vedle sebe, nicméně se postupem 

času jejich síla čím dál více mění. V dnešní době je tedy význam globalizace mnohem silnější, než 

význam internacionalizace. Pojem internacionalizace je už dnes v tzv. západní civilizaci1 a v někte-

rých zemích jihovýchodní Asie, zejména v Japonsku, Jižní Koreji a Singapuru, velmi málo významný. 

Možná tato skutečnost není příliš patrná, ale i na první pohled typický národní produkt, tedy produkt 

zjevně vyrobený pouze z národních zdrojů, už vlastně národním produktem není. V dnešní době to-

tiž existuje opravdu minimum produktů, které by se ve výše uvedených zemích vyráběly pouze ze 

zdrojů majících původ čistě v dané domácí zemi. Z ekonomického hlediska je totiž výhodnější použí-

vat výrobní faktory, které pochází ze zemí jiných. A i když výrobce používá suroviny pouze národní, 

tak se na onom výrobním procesu podílí zaměstnanci z jiných zemí, případně používá výrobce tech-

nologie a zařízení pocházející z jiných zemí. Najdou se sice producenti, kteří lpí na čistě národních 

zdrojích, ale v takovém případě jde spíše o marketingovou záležitost, konkrétně o image, která jde 

 
 

1 Západní civilizací jsou míněny zejména evropské státy, Spojené státy Americké, Kanada a Austrálie, tedy státy mající 

v Evropě vzniklé civilizační rysy. 
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ale, pokud nejde o extrémně specifický segment trhu, ve kterém zákazníci tento ekonomický nacio-

nalismus vysloveně vyžadují, proti ekonomickým zájmům daných výrobců. Lze tedy konstatovat, že 

v dnešní době existuje na mezinárodním trhu opravdu minimální množství produktů, které by měly 

původ výhradně v domácích zdrojích. 

Velmi významným aspektem souvisejícím s globalizací je skutečnost, že zesilující mezinárodní cha-

rakter prostupuje všemi činnostmi populace. Proto bylo také v úvodu této kapitoly uvedeno, že se 

jedná o propojení nejenom světa ekonomického, ale i politického a společenského. Dnes už má glo-

balizace vliv nejenom na obchod, tedy na možnost pořídit si produkty z nejrůznějších končin světa. 

Mezinárodní charakter má už prakticky vše, co obklopuje člověka výše uvedených teritorií, tedy zá-

padní civilizace a některých států jihovýchodní Asie. Způsobem chování v zaměstnání počínaje, trá-

vením volného času konče. Nicméně platí, že ekonomická rovina globalizace jednoznačně převyšuje 

roviny ostatní. Životní prostředí, etika, udržitelný rozvoj, sociální rozměr, tyto všechny a jiné po-

dobné civilizační dimenze jsou, a nejspíše i vždy budou, upozaděny dimenzi ekonomické.  

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv globalizace na mezinárodní prostředí je stále významnější. Jak je 

možné, že k tomuto posilování stále dochází? Důvodem je celá řada faktorů. Těmi nejvýznamnějšími 

jsou: 

• vědeckovýzkumný pokrok; 

• regionální obchodní organizace a společenství; 

• stabilní ekonomicko-politické prostředí; 

• snížení nákladů na jednotku produkce spojené s proniknutím na mezinárodní trhy. 

Jak bylo uvedeno výše, globalizační tendence stále posilují. Skutečnost je ale taková, že jsou globa-

lizací postižena různá teritoria odlišně. Je evidentní, že již několikrát zmíněné oblasti západní civili-

zace a jihovýchodní Asie budou mezinárodně propojeny více než například státy subsaharské Afriky 

nebo Severní Korea. 

Globalizace jakožto fenomén současnosti má na jednotlivé státy mnoho dopadů, z nichž nejvýznam-

nější jsou růst počtu svobodných zemí a fragmentace států, tedy růst počtu národních států obecně. 

Růst počtu svobodných zemí souvisí se skutečností, že globalizace s sebou dlouhodobě přináší libe-

ralizaci a demokratické principy. Druhý dopad, tedy růst počtu národních států obecně, souvisí s do-

padem prvním, tedy s rozvojem svobody a demokracie v globalizované společnosti. Svobodná spo-

lečnost totiž více inklinuje k sebeurčení, a tedy k vyšší míře autonomie. 

Jak bylo uvedeno, globalizační tendence stále posilují. Než ale globalizace došla do své dnešní po-

doby a ke svému dnešnímu významu, prošla určitým vývojem. V této podkapitole budou popsány 

etapy, kterými si globalizace musela projít, než se do současného stavu dostala.  
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Typologií dělení globalizačních vln je mnoho. V této publikaci bude vycházeno z předpokladu čtyř 

následujících historických vln globalizace. 

0. vlna globalizace: 

Tato etapa globalizačních aktivit je nazývána nultou z toho důvodu, že není některými autory vůbec 

zmiňována a brána v potaz. Pro komplexnost vymezení globalizačního vývoje však v této publikaci 

uvedena je. 

Tato nultá etapa globalizace probíhala v dlouhém období historických dějin. Její začátek se datuje 

do období před naším letopočtem, kdy existovaly kontakty mezi Dálným východem, zejména Čínou, 

a oblastí středozemního moře, zejména jižní a jihovýchodní Evropou a Blízkým východem. Byly to 

obchodní a diplomatické kontakty, díky kterým se obě rozdílné kultury začaly postupně poznávat. 

Velká vzdálenost však způsobovala, že se vzájemné styky musely uskutečňovat pomocí prostředníků 

a každá transakce trvala pochopitelně velmi dlouho.  

Mezi oběma oblastmi se dlouhodobě relativně intenzivně obchodovalo. Jedním z obchodovaných 

artiklů bylo hedvábí, kterého si Římané velmi cenili. Do Říma se proto dováželo velké množství této 

vzácné textilie. Římané za tyto jemné tkaniny náležitě platili. To však mělo za následek veliký ob-

chodní deficit, jehož hlavní příčinou bylo právě hedvábí. Římští císaři následně omezovali tyto ob-

chody, protože ekonomicky Římskou říši devastovaly. 

Nyní budou popsány tři vlny globalizace, které jsou brány v potaz většinou autorů a odborníků z ob-

lasti mezinárodního managementu. 

Globalizace 1.0: 

• spojitost: zámořské objevování světa;  

• počátek: rok 1942, tedy objevení Ameriky; 

• princip: zámořský obchod; 

• hlavní obchodní komodita: vytěžování nerostných a lidských zdrojů; 

• subjekty globalizace: globalizace států. 

Globalizace 2.0: 

• spojitost: postupný přechod k průmyslu;  

• počátek: začátek 19. století, tedy průmyslová revoluce v Evropě; 
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• princip: nové technické vymoženosti mající za následek rozvoj cestování a obchodu se spo-

třebním zbožím; 

• hlavní obchodní komodita: zboží (včetně spotřebního); 

• subjekty globalizace: globalizace firem (koloniální řád ustupuje – státy soupeří mocensko-

politicky). 

Globalizace 3.0: 

• spojitost: technologický pokrok; 

• počátek: pád bipolárního světa; 

• princip: rozvoj informačních technologií a informačních systémů – zrychlení propojenosti 

mezi zeměmi (žádná vzdálenost již není nezdolná); 

• hlavní obchodní komodita: informace; 

• subjekty globalizace: globalizace jedince – fyzický i virtuální pohyb (o moc soupeří skupiny 

lidí). 

1.3 Management diverzity 

Nedílnou součástí mezinárodního managementu a globalizačních vlivů je diverzity management ne-

boli řízení rozmanitosti. Mezinárodní charakter podnikání s sebou totiž přináší interakce s odliš-

nostmi, což je předmět zájmu managementu diverzity. Pro lepší pochopení problematiky je zapo-

třebí vymezit základní aspekt této roviny řízení, kterým je diverzita. 

Diverzita představuje rozmanitost, rozdílnost nebo odlišnost. Ve vztahu k managementu organizace 

je tím míněna zejména rozmanitost zaměstnanců, ze které plyne jejich jedinečnost a individualita.  

Tato rozmanitost zaměstnanců je chápána z různých úhlů pohledu. Může se jednat o rozmanitost 

z pohledu osobní roviny zaměstnance, nebo rozmanitost z pohledu roviny profesní. 
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Osobní rovina rozmanitosti představuje různorodost například v oblasti: 

• jazyka; 

• národnosti; 

• kultury; 

• pohlaví; 

• věku; 

• náboženského vyznání; 

• vzdělání; 

• příjmu; 

• příslušnosti k sociální třídě; 

• sexuální orientace; 

• zdravotního stavu; 

• rodinného stavu apod. 

Naproti tomu profesní rovina rozmanitosti představuje například různorodost týkající se: 

• pracovní pozice; 

• délky působení na pozici; 

• příslušnosti oddělení; 

• členství v odborech apod. 

Diverzita rozhodně nepohlíží na jedinečnost, rozmanitost a odlišnost negativně a s předsudky, nýbrž 

ji považuje za pozitivní prvek společnosti. V širším významu znamená diverzita přístup, jehož cílem 

je „vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem 

lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál“2. 

Management diverzity je tedy možno obecně chápat jako integraci principů rozmanitosti a odlišnosti 

do procesu učení se v rámci organizace a do řízení organizace vůbec. Konkrétně se jedná se o proces 

 
 

2 Velíšková, H. Víc (různých) hlav víc ví. Diversity Management – přínosy rozmanitých pracovních týmů. 2007, s. 16. 
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směřující k realizaci takového pracovního prostředí v organizaci, které vyzdvihuje podobnosti i roz-

dílnosti zaměstnanců. Ti tak mohou rozvíjet svůj potenciál a maximalizovat tím svůj přínos pro orga-

nizaci. 

Aby byl management diverzity efektivní, musí organizace diverzitu nejenom akceptovat, ale do-

konce ji aktivně využívat ve svůj prospěch, tedy k naplňování svých strategických cílů. Z výše uvede-

ného popisu vyplývá, že tato filozofie má zásadní vliv nejenom na personální management, ale na 

celou kulturu organizace.  

Pro některé organizace je fungování na principu managementu diverzity natolik významné, že je pro 

ně tento přístup hnací silou a principem jejich podnikatelské činnosti. Proces managementu diver-

zity pro takové organizace představuje přidanou hodnotu. 

Nezbytnou podmínkou úspěšného managementu diverzity je existence morálních a etických hodnot 

v organizaci. Podobně důležitým kritériem fungování managementu diverzity je i příslušné legisla-

tivní zázemí, které je nezbytné pro podporu společenské potřeby vyzdvihovat a morálně oceňovat 

sociálně odpovědné organizace zavádějící popisovanou filozofii do praktického života. 

Management diverzity se tak stává indikátorem sociálního aspektu v organizaci a zodpovědné spo-

luexistence ve společnosti.  

 

Mezinárodní aspekty řízení jsou významnými prvky studia nejen pro manažery 

a podnikatele, kteří chtějí působit v mezinárodním prostředí, nýbrž pro všechny 

osoby, zajímající se o oblast ekonomie a managementu. Součástí této problematiky 

je globalizace, která  popisuje stav a míru propojení politického, ekonomického 

a společenského světa. Její celosvětový význam, nejen pro ekonomické dění, stále 

roste.  

Management diverzity představuje řízení rozmanitosti a odlišnosti. Jeho existence je 

úzce vázána na morální a etické ukotvení organizace. 

1. Popište svými slovy rozdíl mezi globalizací a internacionalizací. 

2. Setkali jste se někdy v praxi s projevy diverzity na pracovišti? Jak se k nim stavěl 

management? 
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Kapitola 2 

Delegování 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• specifikovat zásady správného delegování 
• identifikovat možné problémy spojené s delegováním 
• charakterizovat důsledky špatného delegování 
• pojmenovat bariéry delegování na straně manažera 
• vytvořit plán delegování pracovních úkolů 

 

Klíčová slova: 

Delegování, úkoly, pravomoci, bariéry delegování. 
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2.1 Pojetí a význam delegování 

Mnohými odborníky bývá delegování vnímáno jako synonymum řízení. Význam delegování pro řídící 

činnost tkví v pochopení nezbytnosti a významu předávání pravomocí spolupracovníkům. Naprostá 

většina manažerů ví přesně, jak delegovat, co lze a co nelze delegovat a komu, ale nevyužívá to. 

Delegování není pouhým řemeslným nástrojem řízení – je základní podstatou (filosofií) ma-

nagementu.  

Delegování lze vnímat ve třech rovinách: 

• přerozdělování úkolů, 

• nástroj motivování a rozvíjení pracovníků, 

• forma komunikace mezi nadřízeným a jeho podřízenými pracovníky. 

V přerozdělování úkolů spočívá sama podstata delegování. Manažer tak získává více času na důležité 

činnosti (viz Paretovo pravidlo či Eisenhowerův princip v kap. Time management skript Ma-

nagement 1). Navíc je tak odvedeno podstatně více práce v kratším čase. Využitím energie svých 

podřízených ke splnění dílčích úkolů manažerovi umožňuje dosáhnout výsledků, které jsou za hra-

nicemi možností jednotlivce. Nestačí však pouze předat úkoly, které dosud vykonával manažer. 

Spolu s úkoly musí manažer vždy předávat také: 

• odpovědnost za jejich vykonání a za dosažení stanovených výstupů, 

• pravomoci pojící se výkonem daného úkolu (např. stanovit meze pro rozhodování), 

• zdroje a podmínky nezbytné k výkonu delegované činnosti (např. databázi, pracovní pomůcky, 

pravidla a normy, dočasné osvobození od jiných úkolů apod.). 

Správné delegování adekvátních úkolů a činností je také vhodným motivačním nástrojem, který pů-

sobí jako vnitřní motivátor (nikoliv pouze vnější stimul – viz kap. Motivování). Přidělení pro podříze-

ného pracovníka nového či náročnějšího úkolu spolu s určitou mírou pravomocí je zpravidla daným 

pracovníkem vnímáno jako výzva, možnost předvést své dovednosti, a také jako výraz manažerovy 

důvěry vůči pracovníkovým schopnostem. Díky získání nových zkušeností tak dochází k rozvoji pra-

covníkových pracovních kompetencí. Manažer tak navíc získává nové nápady a podněty, které by 

kvůli vlastnímu upadnutí do stereotypu pravděpodobně sám nevyvinul. Delegování konkrétních 

úkolů a odpovědnosti na konkrétní pracovníky manažerovi usnadňuje následný proces kontroly. Pro 

manažera je pak rovněž snazší své podřízené pracovníky ohodnotit adekvátně s ohledem na vyko-

nanou práci a pracovníkův rozvoj. 
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V rámci delegování probíhá mezi manažerem a podřízeným komunikace. Jedná se o jednu z nejběž-

nějších forem komunikace na pracovišti 

2.2 Vhodné a nevhodné úkoly 

k delegování 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, delegování je pro manažera nezbytné, přínosné a motivu-

jící pro jeho podřízené pracovníky. Ne všechny úkoly jsou však k delegování vhodné. Níže je uveden 

přehled činností pro delegování vhodných a naopak nevhodných. 

Úkoly vhodné k delegování: 

• jednoduché úkoly a rutinní práce, 

• úkoly pro jednotlivce, 

• úkoly, které druhý dovede plnit lépe, efektivněji nebo je na ně odborník, 

• úkoly, které mohou rozvíjet schopnosti podřízených pracovníků, 

• veškeré nedůležité úkoly (viz Eisenhowerův princip v kap. Time management skript Ma-

nagement 1), 

• neoblíbené úkoly pro manažera, které jsou však oblíbené pro některého z podřízených pracov-

níků, 

• činnosti, které umožní vidět podřízenému pracovníkovi výsledky jeho práce v širším kontextu. 

Úkoly nevhodné k delegování: 

• strategické úkoly (formulace mise, vize, strategického cíle, strategie apod.), 

• úkoly, které jsou povinností manažera (zejm. základní manažerské činnosti jako plánování, or-

ganizování, vedení, rozhodování, kontrolování), 

• důvěrné úkoly s důvěrnými informacemi, 

• kontrola a hodnocení pracovníků, 

• politicky citlivé úkoly, 
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• nové úkoly, 

• špatně definované úkoly. 

2.3 Bariéry delegování 

I přes nesporné výhody je pro některé manažery obtížné delegovat úkoly na své podřízené. Níže je 

uveden přehled nejčastějších příčin bariér delegování: 

• pocit nenahraditelnosti, 

• pocit ztráty při delegování nemanažerských činností, jež nově jmenovaný manažer rád vykoná-

val coby řadový pracovník, 

• nechuť vzdát se něčeho, co ovládám, 

• obava z neoblíbenosti, 

• časová náročnost předání a vysvětlení úkolu nového pro podřízeného pracovníka oproti situaci, 

kdy by pro manažera rutinní úkol vykonal sám manažer, 

• strach ze ztráty prestiže, 

• nedůvěra ve schopnosti podřízených pracovníků, 

• neschopnost správně formulovat zadávané úkoly. 

Aby byl manažer skutečně efektivním manažerem, musí se naučit s výše uvedenými bariérami bojo-

vat a překonat je. Především by měl přijmout svou roli řídícího pracovníka se všemi aspekty, které 

tato pozice přináší, tzn. soustředit se na manažerské činnosti a nesnažit se vykonávat úkoly, které 

náleží jeho podřízeným. Manažer se musí naučit věřit ve schopnosti svých podřízených pracovníků. 

Dobře fungující tým je výsledkem dobré práce manažera (umí si vybrat schopné lidi, umí tyto lidi 

správně rozvíjet a motivovat). U nových úkolů je delegování skutečně časově náročné. Jakmile se 

však nový úkol stane pro podřízené pracovníky rutinou, prvotní časová investice se manažerovi mno-

honásobně vrátí. Důležité je vnímat delegování jako prostředek pro rozvoj podřízených pracovníků 

a jako jeden z motivačních nástrojů, jež působí na vnitřní motivy pracovníků. Manažer by měl vždy 

usilovat o to, aby měl v týmu pracovníky, kteří budou určité činnosti vykonávat lépe, než by toho byl 

schopen samotný manažer. Jen tak může jeho tým dosahovat stále lepších výsledků. Má-li manažer 

schopné podřízené pracovníky, dosahuje lepších výsledků. A právě to je znakem dobrého manažera. 
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2.4 Chyby v delegování 

Pokud manažer nepřijal svou manažerskou roli a přetrvávají u něj bariéry delegování nebo pokud 

neumí delegovat, vždy se to nějakým způsobem projeví ve výsledcích pracovního týmu. Typické pří-

znaky špatného delegování popsal R. B. Maddux:3 

• časté neplnění termínů, 

• výrazně vyšší vytěžování některých pracovníků v porovnání s ostatními, 

• zaneprázdněnost manažera znemožňující mu věnovat se svým podřízeným, 

• nejistota podřízených v jejich pravomocech, 

• nepřipravenost podřízených na případné povýšení, 

• zmatek v otázce zodpovědnosti za konkrétní úkoly či projekty, 

• pomalý proces rozhodování, 

• podřízení pracovníci nejsou včas informováni o změnách v plánech činností, jež vykonávají, 

• přidělování úkolů vyžadujících předchozí zaškolení, aniž by toto zaškolení proběhlo, 

• časté žádosti podřízených pracovníků o přeložení do jiného týmu/oddělení, 

• nejasná komunikace, opožděný, nekompletní tok informací, 

• výrazné přesčasy nadřízeného pracovníka, 

• nedostatečné využití talentovaných pracovníků vedoucí k jejich pocitu nudy a zbytečnosti, 

• požadavek nadřízeného pracovníka, aby veškeré informace včetně pracovní pošty šly přes něj, 

• snižování výkonnosti a efektivnosti organizace jako důsledek nedostatečného rozvoje schop-

ností pracovníků a utlumení jejich iniciativy. 

 
 

3 MADDUX, R. B. Delegating for Results. 
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2.5 Plán delegování 

• Delegování musí být vždy pečlivě naplánováno, aby se předešlo nahodilosti či nekoordinova-

nosti delegovaných úkolů. Nové úkoly je vždy třeba podpořit adekvátními zdroji (materiálními, 

finančními, informačními), zejména personálními. A právě potřeba personálních zdrojů, jež by 

měly vycházet z vnitřních možností daného pracovního týmu, vytváří limity, jež vyžadují pečlivý 

plán delegovaných činností. 

• Plán delegování by měl zahrnovat všechny níže uvedené kroky: 

• formulace cíle, 

• stanovení termínu splnění, 

• stanovení potřebných zdrojů a způsob jejich zajištění, 

• přidělení zodpovědného pracovníka, 

• vymezení a přidělení příslušných pravomocí, 

• podpora vedení, 

• kontrola. 

 

Delegování tvoří samotnou podstatu práce manažera. Dobře zvládnutý proces dele-

gování se pozitivně odráží ve výsledcích celého pracovního týmu a je tak známkou 

dobrého manažera. I přes nesporné výhody, jež delegování manažerovi přináší, má 

řada manažerů s delegováním jisté problémy. Je nezbytné, aby se manažer s těmito 

problémy vyrovnal a přijal delegování jako přirozenou součást manažerských čin-

ností. Ne všechny činnosti jsou však pro delegování vhodné. Existují jasné znaky, které 

svědčí o nevhodném či zcela chybějícím delegování, které se dříve či později projeví 

ve výsledcích celé organizace. Delegování, stejně jako jakákoliv jiná činnost, musí být 

vždy pečlivě naplánováno. 

1. Odpovězte na následující otázky: 

• Jak lze vnímat delegování? 
• Proč by měl, resp. musí, manažer delegovat? 
• Jaké činnosti lze delegovat a jaké naopak není vhodné delegovat? 

Proč? 
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2. Uveďte nejčastější bariéry delegování na straně manažera.  

3. Jak se projevuje nesprávné či zcela chybějící delegování na chodu pracovního 

týmu? 

4. Uveďte všechny kroky, jež by měl obsahovat plán delegování. 

5. Sepište veškeré činnosti, které jsou vykonávány na vašem oddělení. Zamyslete se 

nad tím, které z těchto činností by měl vykonávat manažer a které by měl dele-

govat na své podřízené. Ke každé z činností vhodných k delegování uveďte i po-

třebné zdroje a míru pravomocí. 

 

Literatura k tématu: 

[1] MADDUX, R. B. Delegating for Results. USA: Crisp Publications, 1990. 

ISBN 978-15-605-2008-5. 

 

 



 

Kapitola 3 

Motivování 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit a porovnat stěžejní motivační teorie 
• charakterizovat rozdíl mezi motivem a stimulem 
• v souladu s motivačními teoriemi používat pochvalu či kritiku  

 

Klíčová slova: 

Motivování, motiv, stimul, Maslowova hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufakto-

rová teorie, McGregorova teorie X a Y, Vroomova expektanční teorie, Adamsova te-

orie spravedlnosti, pochvala, kritika.  
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3.1 Proces motivace 

Motivování je předmětem personální práce v oblasti řízení lidských zdrojů. Personalisté vytvářejí 

různé motivační prostředky (zejména stimuly), které pak následně používají manažeři při motivování 

svých podřízených pracovníků. Motivování by mělo být cílené a individuálně přizpůsobené charak-

teru a osobnosti každého pracovníka. Proto je nezbytné, aby motivování prováděl přímý nadřízený 

(u kterého se předpokládá osobní znalost motivovaného pracovníka) za využití nástrojů vytvořených 

personalistou. 

Proces motivace v pracovním prostředí můžeme charakterizovat jako cílené vytváření podnětů, 

které způsobují, že se jednotlivec chová a jedná určitým způsobem. Jedná se o kombinaci intelektu-

álních, psychologických a fyzických procesů, které v daných situacích určují, jak energicky jednáme 

a jakým směrem je naše energie zacílena. 

 

Obr.  1 Princip motivace 

Samotný princip motivace (viz Obr. 1) vychází z existence potřeb, jež řídí lidské chování. Člověk po-

ciťuje určitou neuspokojenou potřebu. Aby ji uspokojil, přizpůsobí své chování tak, aby dosáhl cíle 

v podobě uspokojení dané potřeby. Jakmile je však daná potřeba uspokojena, objeví se jiná, kterou 

člověk rovněž touží uspokojit. Tohoto principu neustálých lidských potřeb a následného cíleného 

chování využívají manažeři v  procesu motivování. 
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3.2 Motivační činitelé 

V rámci motivování je třeba rozlišovat mezi používáním motivů a stimulů (někdy bývá pojem „motiv“ 

používán také jako slovo nadřazené, tedy i ve významu stimulu). 

Motiv je vnitřní příčinou lidského chování. Jedná se o souhrn osobnostní determinantů, jako jsou 

potřeby, zájmy, hodnoty, postoje, role, apod. Odhalování a následné působení na vnitřní motivy 

pracovníků je poměrně obtížný proces. Na druhou stranu je to však nejúčinnější forma motivování. 

Stimul je vnějším nástrojem působení v rámci procesu motivace. Jedná se zpravidla o hmotné od-

měňování či o stimuly sociální povahy. Při používání stimulů člověk dělá, co musí, aby na tyto stimuly 

dosáhl. Jde tedy pouze o vnější pobídku, jež je však, v porovnání s působením na vnitřní motivy, 

poměrně méně účinná. Stimul je jako parfém – z počátku je příjemný, brzy však vyprchá. 

Rozlišování mezi motivem a stimulem vede k rozlišování motivačních činitelů na vnitřní (subjektivní) 

a vnější (objektivní). 

Mezi vnitřní motivační činitele patří např.: 

• osobnost, 

• výkonová kapacita (vzdělání, znalosti, adaptační schopnosti), 

• motivační kapacita (zájmy, hodnoty), 

• společenská kapacita. 

• Mezi vnější motivační činitele patří např.: 

• způsob a styl řízení, 

• technologie výroby, 

• organizace práce, 

• hodnocení a odměňování, 

• technické vybavení, 

• mimopracovní aktivity, 

• bezpečnost. 
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3.3 Základní účely motivování 

Zpravidla máme motivování spojeno se snahou přimět pracovníky k efektivnější práci. Toto však 

není jediným možným cílem motivování. Pracovníky motivujeme i k celé řadě dalších aktivit, jako 

např.: 

• dosažení výsledků a cílů, 

• zvyšování kvalifikace, 

• spolupráce lidí a útvarů, 

• stabilita pracovníků, 

• získávání pracovníků, 

• disciplína (pracovní režim a kázeň), 

• vztah k zákazníkovi (ke klientovi), 

• iniciativa, 

• loajalita. 

3.4 Motivační teorie 

Motivačních teorií existuje celá řada. Níže budou přiblíženy jen ty nejzásadnější, z nichž další teorie 

vycházejí. 

3.4.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Americký psycholog Abraham Maslow ve své teorii vychází ze samotného principu motivace (viz 

Obr. 1), jež je založen na procesu uspokojování potřeb, kdy uspokojení jedné potřeby vede ke vzniku 

potřeby druhé. Maslow se lidské potřeby pokusil utřídit a následně je hierarchicky seřadil do podoby 

pyramidy (viz Obr. 2) – od základních, nejnižších, které tvoří základnu pyramidy, po nejvyšší, jež tvoří 

vrchol pyramidy. Maslow předpokládá, že u člověka potřeby vyvstávají postupně. Potřeba vyššího 

řádu u člověka vzniká až teprve tehdy, je-li uspokojena potřeba nižšího řádu. 
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Obr.  2 Maslowova hierarchie potřeb 

Fyziologické potřeby jsou potřebami základními, jejichž naplnění je nezbytné pro samotné přežití. 

Zahrnují potřebu jídla, pití, dýchání, apod., tzn. všeho, co je potřeba k udržení života. 

Potřeby jistoty a bezpečí znamenají neexistenci nebezpečí či ohrožení, ať se již jedná o potřebu stře-

chy nad hlavou, tak i stálého příjmu, jež trvale zabezpečí i potřeby fyziologické. 

Potřeba sounáležitosti představuje potřebu být součástí nějaké sociální skupiny, mít dobré vztahy 

s partnery, přáteli, ale i kolegy na pracovišti. 

Potřeba uznání spočívá v touze být náležitě oceněn, obsahuje ale i sebeocenění, respekt a uznání od 

ostatních. Patří sem rovněž získání určitého společensky uznatelného sociálního statutu, tzn. veřej-

ností pozitivně vnímané pracovní pozice (mj. proto nyní řada pozic obsahuje slovo „manažer“ – např. 

místo „skladníka“ se dnes setkáváme se „store managerem“). 

Potřeba seberealizace znamená touhu po tom být více sám sebou, stát se tím, kým vnitřně chceme 

být, realizovat všechny své schopnosti, plně uplatnit svůj talent. 
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Tab.  1 Motivační nástroje dle Maslowovy hierarchie potřeb 

Kategorie potřeb oblast působení manažerů 

Seberealizace 

• podnětnost práce 

• příležitost k povýšení 

• prostor pro tvořivost 

• motivace k vyšším cílům 

Uznání 

• veřejné uznání dobrého výkonu 

• pověřování významnými pracovními aktivitami 

• respekt budící název práce 

• pověřování odpovědnosti 

Sounáležitost 

• příležitost k sociální interakci 

• stabilita pracovní skupiny 

• povzbuzování spolupráce 

Jistota a bezpečí 

• bezpečné pracovní podmínky 

• jistota v zaměstnání 

• zaměstnanecké výhody 

Fyziologické potřeby 
• spravedlivá odměna 

• pracovní podmínky (teplo, světlo, prostor) 

 

Tabulka 1 ukazuje příklady, jaké motivační nástroje může manažer pro uspokojení potřeb svých pod-

řízených, odpovídajících jednotlivým úrovním pyramidy, použít. 

3.4.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Frederick Herzberg ve své teorii vychází ze zkoumání příčin spokojenosti a nespokojenosti pracov-

níků. Dospěl k závěru, že pocit spokojenosti ovlivňují dvě skupiny faktorů – udržovací (hygienické) 

faktory a motivační faktory. 

Přítomnost tzv. udržovacích faktorů není dle Herzberga příčinou nespokojenosti, ale ani spokoje-

nosti. Naopak jejich nepřítomnost vyvolává u pracovníků pocit nespokojenosti. Lze tedy říci, že je 

pracovníci považují za samozřejmé, tzn. nikoliv nijak zvlášť motivující. Zpravidla se tyto faktory vzta-

hují k samotné práci. 
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Mezi udržovací faktory lze zařadit např.: 

• vztahy s nadřízeným, 

• vztahy s podřízenými, 

• firemní kultura, 

• plat, 

• jistota práce, 

• pracovní podmínky, 

• pracovní postavení. 

Nepřítomnost tzv. motivačních faktorů není dle Herzberga příčinou nespokojenosti ale ani spokoje-

nosti. Naopak jejich přítomnost vyvolává u pracovníků spokojenost. Jedná se tedy o faktory, které 

by pracovníky měly přimět k žádoucí aktivitě. Zpravidla se vztahují k vnějšímu pracovnímu prostředí. 

Mezi motivační faktory lze zařadit např.: 

• dosažení cíle, 

• uznání, 

• povýšení, 

• samostatná práce, 

• možnost osobního růstu, 

• kompetence, 

• odpovědnost. 

Srovnáme-li Herzbergovu teorii s Maslowovou hierarchií potřeb, vidíme, že Herzbergovy motivační 

faktory z velké míry odpovídají vyšším patrům Maslowovy pyramidy. 

3.4.3 McGregorova teorie X a Y 

Zatímco se Maslow s Herzbergem zaměřovali na potřeby pracovníků, McGregor se ve své teorii za-

bývá samotnými pracovníky. Vypracoval typologii pracovníků, v rámci které dělí pracovníky do dvou 

skupin podle jejich přístupu k práci. Zároveň nabízí manažerům vhodné chování vůči jednotlivým 

skupinám. 
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Podle teorie X: 

• pracovník: 

• má vrozený odpor k práci, 

• vyhýbá se odpovědnosti, 

• má potřebu nechat se vést, 

• má nechuť ke změnám; 

• manažer:  

• používá donucovací prostředky, 

• motivuje prostřednictvím vnějších stimulů, 

• musí pracovníky pravidelně kontrolovat, 

• uplatňuje tzv. krátké vodítko. 

Podle teorie Y: 

• pracovník: 

• má potřebu uplatnit se a pracovat, 

• je iniciativní a nemusí být silně kontrolován, 

• snaží se o odpovědnost a využití příležitosti, 

• plně se ztotožňuje s cíli organizace; 

• manažer: 

• deleguje větší míru rozhodovacích pravomocí, 

• uplatňuje demokratický či liberální styl vedení, 

• spíše chválí a odměňuje, neboť kontroly a tresty nezvyšují úroveň motivace, 

• motivuje zejm. prostřednictvím vnitřních motivů, 

• uplatňuje tzv. dlouhé vodítko. 
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3.4.4 Vroomova expektanční teorie 

Viktor Vroom ve své expektanční teorii (teorii očekávání) vychází z předpokladu, že pracovník si volí 

mezi různými způsoby chování (pomalá/rychlá, pilná/nekvalitní práce, apod.). Vynaložené úsilí pra-

covníka je pak přímo úměrné žádoucí odměně. Motivace tedy spočívá ve třech proměnných – va-

lenci (subjektivní přitažlivost cíle), očekávání (pravděpodobnost dosažení cíle) a instrumentalitě 

(prostřednictvím cíle dosažení žádoucí hodnoty). 

Teorie tedy popisuje pracovníkovo rozhodování o vynaložení či nevynaložení zvýšeného úsilí 

ve třech stupních: 

1. úsilí musí mít za následek přiměřený výsledek, 

2. výsledek musí být oceněn náležitou odměnou, 

3. odměna musí mít pro pracovníka význam. 

3.4.5 Adamsova teorie spravedlnosti 

Adamsova teorie spravedlnosti je založena na sociálním srovnávání pracovníků a jejich snaze o udr-

žení rovnováhy. Vychází z jednoduchého předpokladu, že pocit spravedlnosti motivuje, kdežto pocit 

nespravedlnosti frustruje. Pocit spravedlnosti či nespravedlnosti pak je pak založen na srovnávání, 

jež probíhá na dvou úrovních: 

• Pracovník porovnává své vstupy (úsilí) s dosaženými výstupy (odměnou). 

• Pracovník porovnává své vstupy a navazující výstupy se vstupy a výstupy ostatních. 

Adams tak upozorňuje manažery, že musí ke svým podřízeným pracovníkům přistupovat individu-

álně a zřetelně rozlišovat a následně dávat najevo, jakých vstupů pracovníků si váží a náležitě oce-

ňuje. 

Co vše mohou pracovníci vnímat jako vstupy a následné výstupy ukazuje Tab. 2. 
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Tab.  2 Vstupy a výstupy dle Adamsovy teorie spravedlnosti 

vstupy výstupy 

čas výdělek 

vzdělání příplatky 

zkušenost důležité pověření 

dovednosti bezpečnost práce 

tvořivost povýšení, kariéra 

praxe statusové symboly 

kladný vztah k organizaci dobré pracovní prostředí 

věk možnosti osobního rozvoje 

osobní kvality dobrý nadřízený 

vynaložené úsilí uznání 

image osoby účast na rozhodování 

3.5 Pochvala a kritika4 

Poměrně zajímavými, a přitom relativně snadnými a velmi dostupnými motivačními nástroji je 

vhodně zvolená a zformulovaná pochvala či kritika.  

Jak správně chválit: 

• pochvala musí být adresná, 

• pochvala musí být konkrétní, 

• pochvalu zahrnout do komunikace, 

• pochvala se musí dostat na místo určení, 

 
 

4 Srov. BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., Management. 
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• je nutné hledat příležitosti pro pochvalu. 

Jak správně kritizovat či postihovat: 

• je nutné zjistit důvody selhání, 

• vytýkáme nedbalost a nezodpovědnost, 

• kritizujeme podstatné, o čem byl pracovník jasně informován, 

• výtka musí být adresná, 

• vytýkají se konkrétní věci, 

• výtka nesmí obsahovat osobní napadení, 

• výtka face to face (nadřízený → podřízený), 

• výtka musí mít odpovídající formu. 

 

 Proces motivace v pracovním prostředí můžeme charakterizovat jako cílené vytvá-

ření podnětů, které způsobují, že se jednotlivec chová a jedná určitým způsobem. 

Pracovníky motivujeme za různými účely – ke zvýšení efektivity vynakládané práce 

a úsilí, ke zvyšování kvalifikace, ke spolupráci s kolegy, k nastoupení pracovního po-

měru v dané organizaci, k disciplíně, iniciativě apod.  

Motivací se zabývá celá řada teorií. Většina z nich se shoduje, že základem efektivního 

motivování je diferenciace mezi pracovníky a jejich individuálními potřebami. Mini-

málně je třeba pracovníky rozdělit do dvou skupin (teorie X a Y podle McGregora), jež 

je třeba motivovat prostřednictvím vnějších stimulů (zpravidla nižší patra Maslowovy 

pyramidy potřeb) nebo vnitřních motivů (zpravidla vyšší patra Maslowovy pyramidy 

potřeb či Herzbergovy motivační faktory). 

Jiné teorie se zaměřují na vztah mezi výkonem (úsilím) pracovníka a následnou od-

měnou (Vroomova expektanční teorie, Adamsova teorie spravedlnosti). 

Nejdostupnějším motivačním nástrojem je však vhodně zvolená pochvala či kritika. 

 

1. Uveďte min. 4 různé motivační teorie a charakterizujte jejich základní principy. 

2. Vysvětlete rozdíl mezi motivem a stimulem. 

3. Proveďte analýzu vhodných motivačních nástrojů: 
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• použijte organizační strukturu vaší organizace, 
• u každého pracovního místa uveďte stručnou charakteristiku pracovníka, jež 

dané místo zastává, 
• použijte kompetenční model daného pracovního místa (je-li k dispozici), 
• pro každé pracovní místo/pracovníka navrhněte vhodný balíček motivačních 

nástrojů, 
• jednotlivé návrhy musí vycházet vždy z některé z motivačních teorií, 
• navržené motivační nástroje kriticky zhodnoťte ve vztahu k možnostem (zejm. 

finančním) vaší organizace. 

 

Literatura k tématu: 

[1] BĚLOHLÁVEK, F. 25 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: 

Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5872-5. 

[2] BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 

2006. ISBN 80-251-0396-X. 

 



 

Kapitola 4 

Týmová práce 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Vysvětlit pojmy skupina a tým. 
• Využít Belbinovu teorie týmových rolí. 
• Vnímat podstatu a důležitost týmové práce v podniku a její metody. 
• Vysvětlit podstatu synergického efektu. 
• Využít teambuilding pro zefektivnění manažerské práce. 

 

Klíčová slova: 

Brainstorming, cyklus důvěry, formovač, kompletovač, komunikační modely skupiny, 

kontrolor, koordinátor, mezinárodní tým, myslitel, podmínky efektivní týmové práce, 

pracovní skupina, realizátor, skupina, skupinová dynamika, skupinové role, skupinové 

řešení problémů, soudržnost, specialista, strukturovaná porada, synergický efekt, te-

ambuilding, tým, týmová práce, týmová role, týmový pracovník, virtuální tým, vyhle-

davatel zdrojů, vývoj skupiny. 
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4.1 Úvod 

Být členem nějakého společenství, někam patřit, je jednou ze základních potřeb člověka, která nás 

vede k seznamování s novými lidmi, k tomu, že se snažíme dostávat do různých skupin. Tato potřeba 

spolu s potřebou uznání nás v těchto skupinách vedou k zaujímání různých rolí a k vykonávání růz-

ných činností. 

4.2 Skupina 

Skupina je určité uskupení, které lidé vytvářejí, mohou mít různý počet členů, ale minimálně musí 

mít členy dva. Vznikají z různých důvodů a fungují na různých principech. V každé skupině působí na 

členy určité hybné síly, určité interakce. Členové na sebe navzájem působí, vytvářejí interpersonální 

vztahy, komunikují mezi sebou a více či méně se se skupinou identifikují. Soubor takových to sil 

a protisil se nazývá skupinová dynamika5.  

Skupinová dynamika, kterou jako první definoval K. Lewin je složena z mnoha prvků, které se navzá-

jem ovlivňují a vyvíjejí. Na skupinovou dynamiku působí i nejrůznější vnější síly a faktory. Např. 

vztahy s jinými skupinami, motivace členů skupiny atd. 

4.2.1 Prvky skupinové dynamiky: 

• cíle a normy, 

• vedení a motivace, 

• interakce a komunikace, 

• struktura skupiny a role členů, 

• fáze vývoje skupiny, 

• atmosféra ve skupině 

 
 

5 Mikuláštík 
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4.2.2 Skupinová koheze a tenze 

Je soudržnost skupiny, pospolitost a vzájemnost. Vytváří atmosféru přátelství a bezpečí. Je to faktor 

stabilizující, bez něhož by skupina nemohla nejen pracovat, ale vlastně ani existovat. Naproti tomu 

tenze je faktorem dynamizujícím, provokujícím ke změně a nutícím členy skupiny pracovat i na ne-

snadných nebo nepříjemných úkolech. 

4.2.3 Rozdělení skupin - hlediska: 

• Malé (přibližně do 40 členů) a velké (nad 40 členů), 

• primární (vztah ke skupině prostřednictvím vztahů k jednotlivým členům) a sekundární (ur-

čitý vztah k ostatním členům na základě toho, že jsou členy téže skupiny),  

• formální a neformální,  

• členské a referenční,  

• podle časového omezení,  

• dle způsobu nabývání a rušení členství 

4.2.4 Komunikační modely skupiny  

V každé skupině může komunikace probíhat jiným způsobem. Každý z těchto modelů má určité vý-

hody a nevýhody. Při výběru modelu záleží na povaze úkolu, který skupina řeší, na časové náročnosti, 

na tom jestli existuje vedoucí ve skupině atd. Komunikační model lze rozdělit na dvě základní sku-

piny: 

• Decentralizované skupiny (Řetěz, Pentagon, Pavučina). 

• Centralizované skupiny (Hvězda, Ypsilon). 
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Obr.  3 Řetěz 

 
 

Obr.  4 Hvězda 

4.2.5 Pracovní skupina 

Pracovní skupina je druh skupiny, ve které vzájemné interakce a ovlivňování jsou určovány úkolovým 

zaměřením. Pracovní skupiny mají za úkol vždy vyřešit určitý problém, nebo splnit určitý úkol. 

4.2.6 Vývoj skupiny 

Každý člověk je odlišný, jedinečný, má své vlastní postoje, očekávání, a proto vytváření skupiny může 

být proces velmi problematický a zdlouhavý. Vývoj skupiny lze rozdělit do čtyř částí: 

• Formování skupiny - První setkání členů skupiny a jejich vzájemné poznávání. Vytyčení cílů 

skupiny, zdrojů, stanovaní jednotlivých rolí a způsobu komunikace. 

A 

B 
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• Krystalizace skupiny - V této fázi jsou upřesněny strategie a postupy a mohou se začít obje-

vovat konflikty mezi členy. Vznikající konflikty mohou být natolik enormní, že dojde ke 

zhroucení skupiny. Pokud ale tuto fázi skupina přežije, dojde k jejímu posílení. 

• Vytváření skupinových norem - V této fázi dochází k vytvoření norem, pravidel chování 

a procedur důležitých pro dosahování stanovených cílů. Začínají se objevovat prvky vzá-

jemné podpory a spolupráce. 

• Aktivní práce skupiny - V poslední fázi jsou rozděleny funkce a role, skupina je připravena 

se věnovat realizaci stanovených cílů. Hledá postupy a řešení jednotlivých problému. 

4.2.7 Úloha rolí ve skupině 

Z důvodu fungování skupiny musí každý člen skupiny přijmout určitou roli.  

Lídr, ve skupině musí být vždy nějaký vůdce. Je to člověk dominantní, který má dostatek sebedůvěry 

a odpovědnosti. Stanovuje cíle, metody práce, motivuje ostatní členy. Vytváří pozitivní prostředí 

důležité pro splnění úkolu.  Dobrý lídr by měl udržovat skupinu v aktivní práci, nedovolit členům 

odchýlit se od stanoveného programu, respektuje skupinu a zastupuje jí. Měl by kontrolovat ostatní 

členy, korigovat, dbát na dodržování pravidel, skupinově myslet, měl by mít organizační schopnosti 

atd.  

Členové skupiny by měli respektovat pravidla, měli by se navzájem poznat a měli by dodržovat ně-

kolik pravidel, díky kterým může skupina úspěšně fungovat: 

• orientovat se na skupinu, 

• analyzovat úkoly,  

• členové by se měli ztotožnit se svými rolemi. 

• měli by se vyhnout kritizování a obvinování druhých,  

• prioritní by měli být zájmy skupiny před zájmy vlastními, 

• být pozitivní, 

• dodržovat zpětnou vazbu 
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4.3 Tým 

Od pojmu skupina je nutné odlišovat pojem tým. Tým je specifickým druhem skupiny. Lidé v týmu 

jsou motivování určitým cílem a všichni se za něj cítí být společně zodpovědní. Tým je založen na 

určitý časový úsek, a jeho členové mají oproti skupině specifické odborné znalosti a dovednost. V pří-

padě řešení úkolu mají členové týmu pravomoci a zodpovědnosti k danému úkolu.  

Velikost týmu ovlivňuje výkon i soudržnost. Za optimální počet členů se v mnoha literaturách uvádí 

5 členů. V rámci týmu mají členové vyšší efektivitu práce než jednotlivec.  

4.3.1 Složení týmu  

Důležitým předpokladem dobře fungujícího týmu je vybrání vhodných členů a jeho správné sesta-

vení. Ideální případ je, pokud jsou v týmu zastoupeny tyto typy:   

• Vizionářský typ s převahou intuice, který umí předvídat a dokáže přehlížet drobné nedo-

statky.  

• Analytický typ se schopností realistického jednání, schopný rozebrat situaci a porozumět 

možným důsledkům. 

• Akční typ preferující rychlé efekty, který udržuje projekt v pohybu.  

• Administrativní typ se smyslem pro pořádek a dodržování pravidel hry.   

4.3.2 Týmová role  

Každý člen skupiny má dvě role. Roli funkční a roli týmovou. Funkční role je předpis jak by se měl 

konkrétní člověk chovat za konkrétních podmínek na konkrétním místě. Týmová role je tendence 

k chování se při práci v týmu. Jednotlivé role skupiny se vzájemně doplňují. Lídr týmu by měl poznat 

osobnost každého člena a podle toho mu přidělit příslušnou roli.   

Britský akademik Meredith Belbin narozen 1926 je výzkumník a teoretik managementu. Přednášel 

psychologii na Cambridge University a je autorem několika knih např.: „Týmové úlohy při práci“ 

(Team Roles at Work) – 1935, „Slibná forma organizace“ (The Coming Shape of Organization) – 1996.  

Podle svých pozorování, Belbin zjistil, že určité kombinace osobnostních typů měly lepší výsledky 

než jiné. Ideální jednotlivec pro danou práci neexistuje. Není to jednotlivec, ale tým, který je nástro-

jem trvalého úspěchu v řídící práci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
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Vytvořil devět týmových rolí: 

• Myslitel – zdroj nových nápadů a myšlenek. Je nejchytřejší člen týmu, otevřen novým ná-

padům. Dokáže řešit náročné problémy.   

• Vyhledavatel zdrojů - Je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje příležitosti, rozvíjí 

kontakty. Není zdrojem novinek, ale informace vnáší do týmu zvenčí.   

• Koordinátor - Je vyzrálý a sebejistý. Stanovuje a vyjasňuje cíle, priority, formuluje otázky, 

naslouchá a koordinuje činnosti týmu.   

• Formovač – je vstřícný, impulsivní, emocionální, díky čemuž se často hádá. Snaží se sjedno-

covat představy a cíle. Vytváří plány akcí a často přispívá vlastním řešením.  

• Kontrolor – vyhodnocovač - Je vážný, často je to stratég a má vysoké nároky, je kritický. Vidí 

všechny možnosti. Má přesný úsudek.  

• Týmový pracovník - Spolupracuje, je vnímavý a diplomatický, má smysl pro humor. Naslou-

chá, buduje a odvrací nepokoje.  

• Realizátor- Je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní. Má organizační schopnosti. Vybírá 

hlavní cíle, které logicky třídí.  

• Kompletovač – finišer - je pečlivý, svědomitý, vytrvalý. Často hledá chyby. Plní termíny a sle-

duje dodržování časového plánu. 

• Specialista - je cílevědomý, iniciativní a  je odborníkem ve své profesi. Poskytuje vědomosti 

a dovednosti, které jsou vzácné. 

Kromě výše uvedeného Belbinova rozdělení existuje ještě několik dalších typů týmových rolí např.: 

R. Smith definoval následující typologii:  

• tajemník,  

• časoměřič,  

• kontrolor jakosti,  

• hlídač vstupů a výstupů.  
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S. Hybelsová deklarovala tuto typologii:  

• iniciátor,  

• vyhledavač a poskytovatel informací,  

• kritik-analyzátor,  

• povzbuzovač,  

• kompromisník,  

• regulátor, 

• pozorovatel,  

• odpůrce,  

• sebeprosazující se,  

• hledač pomoci,  

• pasivista. 

4.3.3 Týmová práce 

Týmová práce je neustálým procesem učení mezi členy týmu a to vyžaduje výraznou kulturu diskuse 

a mnoho tolerance.  

Týmová práce má oproti funkčně specializovaným oddělením možnost trvale zlepšovat procesy po-

mocí motivace pracovníků. Práce v týmech usnadňuje komunikaci a koordinaci, podporuje snadnější 

přijetí rozhodnutí. Úspěšné pracovní týmy mohou zvýšit svou produktivitu a eliminovat ztráty, zvýšit 

rychlost práce, zvýšit technologický pokrok, zlepšit kvalitu výrobku nebo služby, vytvářet synerge-

tický efekt což znamená, skládání znalostí a zkušeností jednotlivých členů týmu. Týmová práce 

umožňuje uspokojování vyšších sociálních potřeb člověka.  

Mezi nevýhody týmové práce lze zařadit: iluze úspěšnosti, možnost vysokého rizika a společné ne-

zranitelnosti, mohou vést k nereálnému optimismu. Stereotypní pohled na vnější okolí. Autocenzura 

vlastních názorů a postojů, skupinový tlak proti argumentům. Společná snaha vyhnout se kritice 

zvenčí.  
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4.3.4 Synergický efekt  

Výkon skupiny převyšuje možnost jednotlivců. Můžeme jej vypočítat jako rozdíl mezi výsledkem 

práce, kterého by skupina dosáhla jako sehraný tým a výsledek kterého by dosáhla jako souhrn in-

dividuí.  

 

SE-synergetický efekt. 

VT-výsledek práce sehraného týmu. 

VSI-výsledek práce jako souhrn individuí. 

𝑆𝐸 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐼 

4.3.5 Metody práce týmu 

4.3.5.1 Brainstorming 

neboli burza nápadů, je jedna z technik zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma.  

Je založena na skupinovém výkonu. Členové týmu přináší nové nápady, jak řešit problémy. Předpo-

kladem je, že lidé na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Zaklada-

telem této myšlenky je Alex Faickney Osborn. 

Metoda brainstorming je organizačně rozdělena do tří fází. 

1. přípravná fáze – v této fázi se řeší základní otázky např. jaký je cíl, jaké bude téma, kdy brain-

storming proběhne, kolik lidí se jej bude účastnit atd.  

2. vlastní sezení – pravidla vedení brainstormingu, 

3. hodnocení a implementace výsledků – dochází k hodnocení jednotlivých nápadů a to buď přímo 

po konferenci, nebo až několik dní po skončení.  

4.3.5.2 Metoda strukturovaných porad 

Podstatou metody je strukturovaná analýza problému a hledání řešení. Rozdílem od tradičních tý-

mových porad je v tom, že porady jsou systematické a navazují na dané problémy, nejsou chaotické. 

Ideální počet účastníků je do 6 osob. Vystupuje zde moderátor, zapisovatel referující předřečník.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_v%C3%BDkon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Faickney_Osborn&action=edit&redlink=1
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4.3.5.3 Skupinové řešení problémů 

Má-li projektový tým vyřešit společně určitý problém, musí se všichni členové týmu snažit účinně 

komunikovat o postupu a při postupu celého procesu řešení problému. Jestliže budou problém řešit 

každý isolovaně, ztrácí se možný synergický efekt práce v týmu. Proto se členové musí seznámit 

s využitím audiovizuálních pomůcek při presentaci svých návrhů, naučit se jasně a srozumitelně sdě-

lovat své myšlenky a umění naslouchat a pochopit, co se mu snaží sdělit ostatní členové týmu. Jen 

tak je možno vytvořit dobrý předpoklad pro efektivní skupinové řešení problémů      

4.3.6 Podmínky efektivní týmové práce  

Základními podmínky efektivní týmové práce jsou: 

• Spolupráce – je vzájemná integrace snažení členů skupiny při dosahování společného úkolu. 

Spolupráce vzniká spojením dvou faktorů: 

• Součinnosti – je realizace stanovených cílů jednotlivými členy týmu i realizace.  

• Koordinace – se projevuje ve vzájemné odpovědnosti za daný úkol. Jednotlivé části úkolu 

realizují jednotlivý členové a po skončení může začít jiný úkol. Koordinace je z hlediska tý-

mové efektivnosti náročnější. Protože chyba jednoho člena ovlivní celkový výsledek. Za-

tímco součinnost působí několik lidí nedostatek, jednotlivě lze kompenzovat zásahy jiných 

členů. 

• Důvěra - Je nejsilnější působící prvek skupinové atmosféry. Důvěra je vzájemná jistota o zámě-

rech a jednání. Naopak nedůvěra vzniká, když vedoucí nemají dostatek tolerance, nechávají si 

důležité informace pro sebe a kontrola se děje formou nařízení a dohlížení.  

Cyklus důvěry 

• Fáze – Vedoucí se učí tolerovat odlišné hodnoty a cíle členů týmu. Dělí se s nimi o důležité 

informace, nechává se ovlivňovat názory členů. 

• Fáze – Důležité informace sdílejí všichni členové týmu a jsou schopni ovlivňovat rozhodo-

vání. Samostatně řídí svoji práci.  

• Fáze - Důvěra vyvolává potřebu sdílet informace, lidé jsou pak připraveni ovlivňovat řízení 

a zvyšují kontrolu nad svou prací. Sebekontrola poté zpětně zvýší důvěru.   
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• Soudržnost  

Je překonávání individuálních rozdílů a motivů pocitem společné identity. Společná identita je vy-

jádřen hloubkou prožívání. Členové skupiny setrvávají ve skupině a identifikují se se skupinou. 

Soudržnost se projevuje také těmito faktory: 

• Všichni členové znají alespoň jeden cíl. 

• Členové týmu se vzájemně doplňují a povzbuzují. 

• Lidé jsou hrdými členy skupiny, projevují sebedůvěru a jsou soutěživí vůči ostatním týmům. 

• Postupně vzniká organizace práce a dělba práce. 

• Existuje účelný hodnotící systém a systém postihů. 

Snaha přispět k vyvážené sociální atmosféře 

4.3.7 Teambuilding   

tento pojem pochází z anglických slov „team“ = tým a „building“ = budování. Teambulding tedy zna-

mená tvorba nebo rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod. Team-

building je to soubor různých aktivit často probíhajících mimo firmu. Aktivity jsou koncipovány tak, 

aby zlepšily týmový výkon a spolupráci mezi zaměstnanci firmy. Teambuilding je ideální nástroj 

k zlepšení vztahů na pracovišti, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pra-

covního procesu. 

4.3.8 Kdy budovat tým? 

• je-li pro splnění úkolu zapotřebí spolupráci více oddělení, 

• jednotlivec nemá dostatečné znalosti pro splnění úkolu,  

• je zapotřebí kreativní přístup, 

• je potřebné rychlé učení, 

• dosažení nebo nedosažení výsledku je pro členy spojeno s rizikem. 

Při sestavování týmu vycházíme ze stávajících utvořených skupin nebo budujeme úplně nový tým. 

Nejprve je nutné si řádně uvědomit cíle pro sestavení týmu, jak má být velký a jaké má mít složení, 
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jaký má být manažer. Výběr dobrého manažera je klíčový úkol protože utváří a dále rozvíjí tým. Dů-

ležitým předpokladem je také správné složení týmu. Při výběru členů sledujeme tři znaky a to:  

• odbornou kvalifikaci, 

• osobnostní profil, 

• předpoklady pro týmovou práci.  

4.3.9 Mezinárodní týmy 

V současné době roste počet multikulturních týmu. V těchto multikulturních týmech jsou zastou-

peni zaměstnanci z různých zemí. Dochází tak ke spolupráci členů z různých kulturních specifik např.: 

• Respektování odlišných norem a pravidel, 

• Odlišnost ve verbální i neverbální komunikaci,  

• Různé vnímání a nakládání s časem 

• Zaměření na věcné či osobní stránky spolupráce.  

Mezinárodní týmy mají velký potenciál, avšak existuje několik důležitých předpokladů pro efektivní 

spolupráci:  

• Zvolit cizí jazyk, ve kterém bude komunikace probíhat. Zaměstnanci musí mít znalosti tako-

véhoto cizího jazyka. 

• Požadavek na znalost kulturních odlišností a specifik.  

• Stanovit jasná pravidla vzájemné spolupráce a jejich striktní dodržování. 

• Musí být dodržena nízká fluktuace zaměstnanců.     

Mezinárodní týmy jsou tvořivé a přináší dobrá řešení. Pokud ovšem je vysoká fluktuace zaměstnanců 

a na řešení problému mají málo času, jsou tyto týmy méně efektivnější, než monokulturní týmy. 

Náklady na vytvoření a provozování multikulturního týmu jsou větší než monokulturní, proto je dů-

ležité předem dobře promyslet vytvoření tohoto týmu.  
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4.3.10 Virtuální týmy 

Jsou vývojovým stupněm evaluaci organizačních struktur. Členové týmu pracují přes čas, prostor, 

a organizační hranice. Pro virtuální týmy se často používá název Geographyically DIspered Tean GDT, 

tedy geograficky rozptýlené týmy. Slovo virtuální znamená, že komunikují elektronicky, využívají nej-

modernějších technologií (ICQ, SKYPE atd.). Tito členové se mnohdy ani vzájemně neviděli. Výhodou 

je, že v týmu mohou být zastoupeni špičkoví odborníci bez geografického omezení. 

 

Skupina je určité uskupení, tvořené minimálně dvěma členy. Ve skupině se komuni-

kace děje různými přístupy. Rozlišujeme decentralizované skupiny (řetěz, pentagon, 

pavučina) a centralizované skupiny (hvězda, ypsilon). 

Pracovní skupina je druh skupiny, ve které vzájemné interakce a ovlivňování jsou ur-

čovány úkolovým zaměřením. Ve skupině obvykle rozlišujeme dva druhy rolí – lídr 

a člen skupiny. Od pojmu skupina je nutné odlišovat pojem tým. Tým je specifickým 

druhem skupiny, v němž jsou lidé motivováni určitým cílem a všichni se za něj cítí 

společně zodpovědní. 

M. Belbin specifikoval devět týmových rolí – myslitel, vyhledávač zdrojů, koordinátor, 

týmový pracovník, realizátor, kompletovač a specialista. 

Týmová práce je neustálým procesem učení mezi členy týmu, což vyžaduje výraznou 

kulturu diskuse a mnoho tolerance. 

Synergický efekt spočívá ve skutečnosti, že výkon skupiny převyšuje možnost jednot-

livců. Stanovíme jej jako rozdíl mezi výsledkem, kterého by dosáhla jako sehraný tým 

a výsledkem, kterého by dosáhla jako souhrn individuí. 

Brainstorming (burza nápadů) je jednou z technik týmové práce, zaměřené na gene-

rování co nejvíce nápadů na dané téma. 

Podstatou metody strukturovaných porad je strukturovaná analýza problému a hle-

dání řešení. 

Podstatou efektivního skupinového řešení problému je účinná komunikace o postupu 

a při postupu celého řešení problému. 

Základní podmínkou efektivní týmové práce jsou spolupráce (jako spojení faktorů 

součinnosti a koordinace) a důvěra. 
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Teambuilding znamená tvorbu týmu, rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování 

týmové spolupráce. 

Podstatou mezinárodních týmů je jejich multikulturnost – zastoupení zaměstnanců 

z různých zemí. Dochází tak ke spolupráci členů z různých kulturních specifik. 

 

1. Definujte pojem „skupinová dynamika“! 

2. Vyjmenujte prvky skupinové dynamiky a vysvětlete jejich podstatu! 

3. Zamyslete se nad jednotlivými fázemi vývoje skupiny a možnostmi jejich ovliv-

nění! 

4. Jaká je úloha lídra a jednotlivých členů v pracovní skupině? 

5. Jaký je optimální počet členů týmu? 

6. Která z týmových rolí je nejdůležitější? 

7. Specifikujte blíže podmínky efektivní týmové práce! 

8. Zamyslete se nad možnými problémy, které musí řešit manažer v rámci budování 

i řízení mezinárodního týmu! 

 

Literatura k tématu: 

[1] MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi.  1. vyd. Praha: 

Grada Publishing a.s., 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4. 

[2] BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P., ŠULEŘ, O. Management. 1. vyd.  Praha: 

Computer Press, 2001. 650 s. ISBN 80-251-0396-X. 
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Kapitola 5 

Projektové řízení 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• odlišit projekt od běžně vykonávané činnosti v organizaci 
• vymezit základní aspekty při rozhodování o realizovatelnosti jednotlivých ná-

vrhů řešení 
• určit základní činnosti spojené s projektem 
• charakterizovat základní znaky projektového managementu 
• definovat projektový tým 
• specifikovat hlavní role manažera v projektovém týmu 

 

Klíčová slova: 

Projekt, projektová činnost, projektový management, trojimperativ projektu, logický 

rámec, projektová dokumentace.  
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5.1 Vymezení pojmu projekt 

Pojem „projekt“ se dříve používal spíše ve významu námětu, návrhu, plánu, tedy ve smyslu veškeré 

dokumentace (včetně výkresů apod.) sloužící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektiv-

nosti daného návrhu.  V současné době je chápání slova „projekt“ širší. Vycházíme spíše z anglosas-

kého pojetí, které za projekt považuje i samotný proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Na 

rozdíl od dřívějšího pojetí tedy nejde jen o výsledek, ale o celý proces. 

V praxi je však užívání pojmu „projekt“ mnohem rozsáhlejší. V různých odvětvích má slovo projekt 

zcela odlišný význam, proto doporučujeme se vždy ujistit, co konkrétně má daná osoba na mysli, 

když hovoří o projektu. (Např. v oblasti stavebnictví se pod pojmem projekt rozumí ucelená doku-

mentace stavby, tzn. vyprojektování. Developerská společnost takto zpravidla označuje proces vý-

stavby nového objektu – od návrhu stavby přes její dokumentaci až po závěrečnou kolaudaci. 

Ve středním a základním školství se hovoří o projektu v souvislosti s mimořádnou školní výukou, 

ve které se prolínají předměty, a zpravidla bývá uskutečňována mimo budovu školy. V prostředí vel-

kých firem se jako projekt označuje jakékoliv zlepšení zpravidla administrativního procesu, např. six-

sigma apod.) Pro účely našeho textu budeme pod pojmem projekt chápat jakýkoliv jedinečný pro-

ces, který vede ke změně z počátečního stavu na stav cílový. 

Abychom činnost mohli označit za projekt, musí splňovat následující kritéria:  

• dočasná činnost: je přesně stanovena časová lhůta, do kdy musíme projekt ukončit a dosáhnout 

cíle, 

• jedinečná činnost: daná činnost se provádí zpravidla pouze jednou, nebude se nikdy opakovat 

za zcela stejných podmínek, 

• definice cíle: je přesně vymezeno, čeho chceme dosáhnout, 

• časový plán: je stanoven termín dosažení cíle, a je také podrobně rozpracováno časové rozplá-

nování jednotlivých etap, 

• finanční rozpočet: na realizaci (případně i přípravu) činnosti je sestaven speciální rozpočet, 

který zohledňuje lidské, materiální a finanční zdroje organizace, 

• odpovědnost: jsou jasně stanoveny osoby zodpovědné za splnění dílčích etap, popř. celého pro-

jektu (alespoň v podobě definice pracovní pozice). 
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5.2 Trojimperativ projektu 

• Jak vyplývá z předchozí kapitoly, každý projekt vymezují tři základní hlediska. M. D. Rousenau 

v této souvislosti hovoří o tzv. „trojimperativu“ projektu6. Úspěšný projekt je dle něj ten, který 

dosáhl požadovaných cílů, tzn., splnil parametry ve všech třech následujících hlediscích: 

• specifikace provedení: Co se musí udělat, jak kvalitně (věcné hledisko), 

• časový plán: Kdy se to musí udělat (časové hledisko), 

• rozpočet: Za kolik se to musí udělat (nákladové hledisko). 

• Trojimperativ projektu je graficky znázorněn na Obr. 5. 

 

Obr.  5 Trojimperativ projektu 

• Výše znázorněná hlediska musí být udržována v rovnováze. Pokud by došlo ke změně v jednom 

segmentu, musíme ji vyrovnat změnou i ve zbylých dvou (např. pokud dojde ke zpoždění v rea-

lizaci dílčí aktivity, musíme pamatovat na to, že musíme změnu zapracovat i do rozpočtu – např. 

budeme muset déle platit administrativní pracovníky, což se projeví na zvýšení nákladů pro-

jektu. Změnu musíme provést i ve specifikaci provedení – např. upravit způsob zpracování su-

rovin, který se ukázal jako neefektivní a způsobil dané zpoždění).  

• K tomu, aby byl předpoklad udržení rovnováhy mezi všemi třemi segmenty naplněn, slouží plán 

projektu, podle něhož je sled prací koordinován, a zároveň jsou vhodně nastavené kontrolní 

 
 

6 Srov. ROUSENAU, M. D., Řízení projektů. 
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mechanismy, které monitorují, nakolik jsou jednotlivá hlediska udržována v rámci stanovených 

limitů. 

5.3 Projektový management 

Projektový management se od běžně chápaného managementu liší v tom, že se jedná o neopako-

vatelný proces, který vylučuje rutinní přístup manažera. Hovoříme o specifické metodice plánování, 

tvorby a realizace projektu. 

K bližšímu porozumění pojmu „projektový management“ nám mohou pomoci dvě definice, první 

podle předního světového teoretika projektového managementu – prof. Harolda Kerznera, druhá 

vychází z teorií největšího a nejuznávanějšího světového profesionálního sdružení projektových ma-

nažerů Project Management Institute (PMI).7 

„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 

zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů 

a záměrů.“ (H.Kerzner) 

„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu 

tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“ (PMI) 

Na celý proces projektové činnosti působí následujících pět elementů projektového ma-

nagementu:8 

1. projektová komunikace: prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění všech účastníků pro-

jektu, 

2. týmová spolupráce: principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu dosažení sdílených cílů, 

3. životní cyklus projektu: logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných 

stavů a podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé, 

4. techniky a nástroje řízení projektu: 

 
 

7 Srov. SVOZILOVÁ, A., Projektový management. 

8 Srov. SVOZILOVÁ, A., Projektový management. 
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• požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání, 

• varianty organizační struktury, 

• projektový tým (vzájemná komunikace a spolupráce), 

• metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, 

• příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opat-

ření, 

• projektová kontrola (přehlednost průběžného stavu, informovanost, systém hodnocení od-

chylek od plánu, apod.), 

• opravná opatření ke korekci zjištěných odchylek od plánu, 

• manažerský styl vedení projektu, 

• motivace členů projektového týmu, 

5. organizační závazek: 

• stanovení zodpovědnosti za výsledek celého projektu, 

• podpora podniku vyjádřena projektovému manažerovi, 

• finanční a jiné zdroje vyhrazené pro realizaci projektu, 

• odpovídající technologie a metodologie. 

Po dobu realizace projektu jsou veškeré činnosti, které s ním souvisejí, neustále ovlivňovány násle-

dujícími faktory:9 

• předmět projektu, 

• čas, 

• náklady, 

• míra neurčitosti a rizika, 

• kvalita realizovaných výstupů. 

 
 

9 Srov. SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 



61 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

5.4 Příprava projektu 

Před samotným zahájením projektu bychom si měli položit otázky:  

• Proč chceme projekt realizovat? 

• Co nás motivuje k realizaci projektu? 

• Jaké očekáváme z projektu efekty? 

Existence potřeby něco změnit, inovovat, realizovat či vyprodukovat je hlavním impulsem pro zahá-

jení procesu plánování. Potřeby se většinou odvíjejí od strategických, ale i operativních cílů organi-

zace nebo vycházejí z požadavků trhu, na kterém organizace působí. 

Jakmile jsme pocítili potřebu k realizaci určité činnosti, musíme se zamyslet nad tím, co je třeba 

vykonat pro uspokojení této potřeby. V této fázi můžeme využít celou řadu metod a technik zná-

mých z teorií managementu (brainstorming, brainwriting, delphi apod.). 

Vyprodukované návrhy řešení jsou následně kriticky posuzovány a dále rozváděny do konkrétních 

kroků a postupů. V této fázi se také musíme zamýšlet nad zdroji (finančními, materiálními, lidskými 

apod.), které budeme k realizaci projektu potřebovat. Vždy bychom se měli nejprve snažit o maxi-

mální využití vnitřních zdrojů organizace, a teprve poté plánovat externí zdroje, které pro organizaci 

představují zvýšené náklady na realizaci projektu.  

V případě, že na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu budeme usilovat o získání dotace, 

musíme počítat se zvýšenými náklady na administrativní pracovníky, kteří povedou dokumentaci 

projektu v souladu s požadavky poskytovatele projektu. U většiny dotovaných projektů nejsou 

osobní náklady na administrativní pracovníky hrazeny z dotace. Nároky na administraci projektu 

zpravidla bývají ze strany poskytovatele dotace mnohem vyšší, než kdyby organizace realizovala pro-

jekt výhradně samofinancováním. 

Na základě kritického posouzení návrhů řešení z hlediska jejich realizovatelnosti a také z hlediska 

jejich finanční náročnosti vybereme to řešení, které nejvíce odpovídá definované potřebě a reálným 

možnostem organizace. Zároveň bychom měli vyčíslit náklady spojené s náročnější administrativou 

projektu v případě, že bychom chtěli na projekt čerpat dotaci, a posoudit skutečný přínos dotace 

(tedy rozdíl mezi výší dotace a zvýšenými osobními náklady na administrativní pracovníky). 

V závěru předprojektové fáze transformujeme zvolené řešení do konkrétní podoby, definujeme ob-

sah, strategii, cíle, lidské zdroje, metody práce a výstupy projektu. Po této definici již můžeme při-

stoupit k samotnému plánování projektu. 
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Při plánování projektu se řídíme pravidly plánování tak, jak jsou sepsána ve skriptech Management 

1 v kapitole věnované plánování. 

5.4.1 Logický rámec 

Tab.  3 Logický rámec 

Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 
Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 
Předpoklady a rizika 

Výstupy (konkrétní) Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 
Předpoklady a rizika 

Aktivity (klíčové činnosti) Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 

 

Metoda logického rámce (logframe) slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu a jako pod-

pora při jejich prosazování10. K jejím hlavním výhodám patří komplexní zaznamenání nejdůležitějších 

součástí plánu projektu pouze na jednu stranu papíru velikosti A4.  

Základními principy jsou logická provázanost všech základních parametrů projektu, potřeba měřitel-

nosti projektu a systémový přístup. 

Logický rámec má podobu tabulky (viz Tab. 3). Níže je uveden význam jednotlivých polí: 

• Záměr: „Proč?“ chceme dosáhnout níže uvedené změny? Jedná se o přínos projektu (viz defi-

nice záměru ve studijním textu).  

• Cíl: „Čeho?“ (jaké změny) chceme dosáhnout? Odpověď na otázku „Co?“ Pro jeden projekt je 

nutné definovat pouze jeden cíl. 

• Konkrétní výstupy: „Jak?“ chceme změny dosáhnout? 

• Aktivity (klíčové činnosti): Konkrétní činnosti popsané jako logické celky, kterými chceme do-

sáhnout stanovených výstupů. 

 
 

10 Metoda byla původně vyvinuta firmou Team Technologies, postupem času však zobecněla a stala se široce využíva-

nou. 
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• Objektivně ověřitelné ukazatele: Kvantitativně definované ukazatele, které dokazují, že záměru, 

cíle a výstupů bylo dosaženo. Pokud nejsme schopni nalézt vhodné ukazatele, měli bychom pře-

hodnotit formulaci záměru, cíle nebo výstupů, ke kterým se ukazatel váže. 

• Zdroje (peníze, lidé, …): Zdroje potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit. 

• Zdroje informací k ověření: Jak budou ukazatele zjištěny?  V tomto sloupci jsou uvedeny doku-

menty, které budou dokládat dosažení stanovených hodnot ukazatelů, příp. jiné způsoby pro-

kazatelné kontroly stavu splnění ukazatelů. 

• Časový rámec aktivit: Hrubý odhad časové náročnosti jednotlivých aktivit. 

• Předpoklady a rizika: Uvádíme významné skutečnosti, které podmiňují nebo ohrožují realizaci 

projektu. Popisují vazbu daného řádku tabulky a řádku o jeden výše (např. na řádku popisujícím 

cíl projektu v posledním políčku uvedeme předpoklady a rizika pro dosažení stanoveného zá-

měru). Nevyplňuje se na prvním řádku. 

• Předběžné podmínky: Položky, které musí být splněny, aby bylo vůbec možné projekt realizovat 

(např. zajištění financování projektu z dotačních zdrojů). 

V logickém rámci mají logické vazby jak vertikální, tak horizontální charakter. Vertikální: např. klí-

čové činnosti – výstupy – cíl – záměr. Tedy pokud provedeme klíčové činnosti, výsledkem budou 

konkrétní výstupy, pomocí nichž dosáhneme požadovaného cíle, který bude prostředkem k naplnění 

záměru. 

Horizontální: např. výstupy – objektivně ověřitelné ukazatele – zdroje informací k ověření – předpo-

klady a rizika. Pokud dosáhneme stanovených výstupů, což prověříme pomocí ukazatelů, které ově-

říme definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů a ošetření rizik dosáhneme cíle (o úroveň 

výše první pole). 

Team Technologies doporučují pro tvorbu logického rámce následující postup11 (vhodný k využití při 

plánování projektů obecně): 

1. Stanovte cíl projektu. 

2. Stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosažení cíle. 

3.  Stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu. 

 
 

11 Srov. DOLEŽAL, J. a kol., Projektový management podle IPMA, s. 64 
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4. Stanovte záměr. 

5. Ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak. 

6. Stanovte požadované předpoklady na každé úrovni.  

7. Stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovních cíle, výstupů, záměru, činností (časový 

a finanční rámec). 

8. Stanovte prostředky a způsob ověření. 

9. Určete náklady na provedení činnosti – rozpočet na realizaci (zdroje). 

10. Proveďte kontrolní test návrhu dle kontrolního seznamu otázek. 

11. Přehodnoťte návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty. 

Pro snadnější orientaci v problematice uvádíme přehled častých chyb, které se při zpracování logic-

kého rámci objevují: 

• cíl, záměr a objektivně ověřitelné ukazatele nejsou formulovány v přítomném čase, vidu doko-

navém, 

• projekt má více než jeden cíl, cíl není jednoznačný, 

• cíl není definován jako změna, 

• vztah mezi výstupem a cílem je nereálný, 

• pro každý z výstupů není stanoven objektivně ověřitelný ukazatel a zdroj informací k ověření, 

• mezi projektovými aktivitami se objevují takové, jejichž naplnění nesouvisí s dosažením cíle pro-

jektu; potřebné aktivity naopak chybí, 

• pro každou z projektových aktivit není stanoven zdroj a časový rámec, 

• v poli Objektivně ověřitelné ukazatele nejsou údaje kvantifikovány, není uvedena jejich jakost 

nebo časový rámec, 

• ukazatele na úrovni cíle jsou pouze souhrnem výstupů, 

• ve sloupci Zdroje informací k ověření není uvedeno, kde potřebné informace nalezneme, 

• v poli Předpoklady a rizika jsou uvedeny předpoklady a rizika naplnění činností (aktivit, výstupů, 

cíle) na stejném řádku. 
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5.5 Realizace projektu 

Realizaci projektu můžeme rozdělit do několika dílčích oblastí, které se vzájemně doplňují a pomá-

hají manažerům projektu při řízení realizace: vedení projektu včetně vedení projektového týmu a ře-

šení nenadálých problémů, kontrola a monitorování dílčích výsledků projektu a vedení projektové 

dokumentace. 

5.5.1 Vedení projektu 

Vedení projektu a jeho koordinace je souhrnem všech aktivit, které jsou zaměřeny na výkon, časo-

vání a sladění interakcí dílčích plánovaných prací. Vedení projektu probíhá na základě srovnání po-

žadovaného stavu definovaného v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné 

kontroly. V případě, že nalezneme odchylky od původně stanoveného plánu, je třeba nalézt příčiny 

tohoto odchýlení a zavést opatření na jejich eliminaci tak, aby cíl projektu nebyl ohrožen. 

V případě dotovaných projektů bývá termín zahájení přesně stanoven ve smlouvě či rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Tento termín určuje dobu, od které je možné čerpat dotaci nebo od které jsou 

vzniklé náklady zpravidla považovány za uznatelné. 

Zahájení projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře zorganizováno, protože má zá-

sadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci projektového týmu. Projekt je vhodné zahájit 

pracovní schůzkou12 celého projektového týmu včetně případných partnerů, která by měla sloužit 

jako příležitost k prvotnímu seznámení jednotlivých členů týmu, představení jejich rolí, které v pro-

jektu zastávají, a nastavení způsobů komunikace. Všichni účastníci jsou seznámeni s konkrétními 

úkoly a aktivitami v rámci celého projektu a s časovým harmonogramem jednotlivých aktivit. Jsou 

zde rozděleny kompetence, ujasněny případné nesrovnalosti tak, aby celý projektový tým sjednotil 

svoji projektovou taktiku a strategii. 

Tvorba a realizace projektu je dynamický proces, který probíhá v prostředí plném změn a neočeká-

vaných situací. V neposlední řadě je to také práce s lidmi. Proto jsou jedním z předpokladů úspěšné 

realizace projektu specifické dovednosti členů projektového týmu a volba vhodných pracovních me-

tod a technik. 

 
 

12 První schůzka pracovního týmu bývá někdy označována jako tzv. „kick-off meeting“. 
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Efektivní řízení lidských zdrojů v rámci projektu je založeno na respektování principů týmové práce 

a řízení týmů. Úloha projektového týmu a kvalita a organizace týmové práce přímo ovlivňují vlastní 

úspěšnost projektu. 

Projektový tým se od ostatních pracovních týmů liší v těchto zásadních oblastech: 

• existuje pouze dočasně – po dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů 

uvolněny pro jiné pracovní úkoly, 

• je složen z osob s různými specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které se v podnikové hie-

rarchii pohybují na různých úrovních (v rámci projektového týmu mohou být rovnocennými ko-

legy pracovníci, mezi kterými je v běžné podnikové činnosti vztah nadřízeného a podřízeného), 

• členové týmu musí být schopni pružně reagovat na měnící se podmínky, požadavky a události. 

Zpravidla nejdůležitějším prvkem celého projektového managementu je osobnost manažera pro-

jektu. Ten v projektu zastává celou řadu funkcí: 

• plánovač (tvorba a implementace realizačních plánů), 

• organizátor (rozdělení práce v týmu, instruktáž pracovníků, rozdělení zodpovědností a pravo-

mocí, předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení), 

• vedoucí (výběr členů projektového týmu, vyřizování pracovních požadavků a problémů členů 

týmu, poskytování informací o průběhu realizace projektu), 

• koordinátor (vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení), 

• vyjednavač (formulování a předkládání požadavků, které jsou nad rámec jeho pravomocí), 

• kontrolor (zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných opatření a jejich realizace, 

sledování vynaložených nákladů na projekt a jejich vyhodnocování vzhledem k danému roz-

počtu). 

Z výše uvedených funkcí manažera projektu je možná nejobtížnější funkce vyjednavače, která vyža-

duje schopnost diplomaticky řešit kontroverzní situace. Manažer projektu musí často jednat s pra-

covníky firmy, jejichž priority jsou jiné než zájmy projektu. Musí pro práci na projektu vyjednávat 

uvolnění klíčových pracovníků, kteří jsou v běžné podnikové činnosti podřízeni jiným manažerům 

apod. 

Mnohé z projektů, zejména ty, na které je poskytnuta dotace, bývají vysoce administrativně ná-

ročné. Zvláště u větších projektů je vhodné do projektového týmu začlenit pozici administrativního 

pracovníka, který bude sbírat podklady od jednotlivých členů týmu, archivovat dokumenty, apod. 
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Převezme tak na sebe veškerou administrativu projektu a umožní tak odborné části týmu věnovat 

se pouze odborným aktivitám projektu. 

5.5.2 Kontrola a monitorování projektu 

V průběhu realizace projektu bychom měli mít vždy aktuální informace o současném stavu projektu, 

srovnání reálného stavu s původně stanoveným plánem a o případných odchylkách tak, abychom 

byli schopni eliminovat nežádoucí a nepředvídatelné události. 

Projekt je třeba průběžně monitorovat a kontrolovat především ze dvou hlavních hledisek: 

• časového (doba zbývající do dokončení projektu), 

• nákladového (náklady zbývající do dokončení projektu). 

U časového hlediska sledujeme plnění projektových činností vzhledem k časovému harmonogramu 

projektového plánu. Kromě kontroly dokončených úkolů hodnotíme rovněž požadovaný čas po-

třebný pro dokončení zbývajících výkonů. 

U nákladového hlediska sledujeme vynaložené náklady v návaznosti na odhad nákladů nutných pro 

dokončení projektu. 

K adekvátnímu monitorování a kontrole projektu nám slouží mj. i projektová dokumentace, kterou 

si přiblížíme v následující kapitole. 

5.5.3 Projektová dokumentace 

V průběhu realizace projektu se setkáte s celou řadou projektových dokumentů. Některé slouží vý-

hradně vaší vnitřní kontrole, některé po vás bude striktně vyžadovat poskytovatel dotace v případě, 

že na svůj projekt čerpáte veřejné finanční prostředky. 

Těmito dokumenty jsou především: 

• plán projektu (popř. smlouva či rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahují závazný plán 

projektu v podobě schválené žádosti o dotaci), 

• dokumenty spojené s personalistikou (pracovní smlouvy nebo dohody členů projektového 

týmu, mzdové výměry apod.), 

• pracovní výkazy členů projektového týmu a zprávy o jejich činnosti, 
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• databáze kontaktů (seznam všech členů projektového týmu s jejich kontaktními údaji a jiných 

klíčových osob relevantních k projektu), 

• zprávy o ukončení dílčích projektových aktivit, 

• rozpočet a jeho čerpání v aktualizované podobě, 

• účetní doklady (objednávky, faktury, cestovní příkazy apod.), 

• korespondence (doporučujeme uchovávat veškerou korespondenci včetně e-mailové, která je 

relevantní k projektu), 

• aktuální verzi harmonogramu a všechny jeho předešlé verze, 

• popis činností v rámci jednotlivých aktivit projektu, 

• průběžné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva (v případě čerpání dotace na projekt), 

• zápisy z porad vedení, odborných skupin, společných seminářů, doplněné o prezenční listiny, 

• publicita projektu (reklamní materiály, publikované články, zprávy z propagačních akcí apod.), 

• záznamy o kontrole, popř. oponentním řízení aj. 

 

Aby vás v případě dotovaného projektu nezaskočila žádná kontrola, je vhodné dodržovat následující 

rady a doporučení: 

• zajistěte kontinuální a úplnou dokumentaci projektu (v elektronické i papírové podobě) – 

všechny dokumenty opatřete datem a místem vystavení a podpisem osoby, která dokument 

zhotovila, 

• dbejte na formalizovanou podobu (formuláře, v případě dotovaných projektů pravidla publi-

city), 

• systematicky zakládejte dokumenty do projektové složky, kterou za tímto účelem vyčleníte, 

• nespoléhejte pouze na elektronické dokumenty, vždy mějte i tištěnou verzi, 

• všichni spolupracovníci by měli podávat pravidelné zprávy o své činnosti, 

• zajistěte, aby všechny dokumenty byly včas a řádně dodávány na jedno konkrétní předem sta-

novené místo,  

• každý spolupracovník je povinen data aktualizovat a o aktualizaci informovat. 
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5.6 Uzavření a vyhodnocení projektu 

Ukončením realizace projektu – tedy dosažením projektového cíle, ještě nekončí všechny činnosti 

spojené s projektem. Zejména u projektů, na které byla poskytnuta dotace, ukončením realizace 

projektu začíná závěrečná, o to však náročnější fáze administrativního charakteru. Kromě vlastního 

zpracování a odevzdání závěrečné zprávy je nutné naplánovat čas na řádnou archivaci a vyhodno-

cení projektu. Řadu dokumentů je třeba archivovat po dobu stanovenou poskytovatelem dotace 

v případě dotovaných projektů nebo po dobu určenou vnitřním archivačním a skartačním řádem 

organizace (mnohdy se jedná o dobu 10-ti až 20-ti let od ukončení projektu). 

V této fázi by mělo proběhnout: 

• kompletní administrativní ukončení projektu (konečné vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy, 

uzavření účtu projektu apod.), 

• archivace všech dokumentů spojených s projektem, 

• příprava získaných a zpracovaných dat, modelů a podkladů pro další použití, 

• příprava dokumentace výstupů pro práci s veřejností (zejména u dotovaných projektů je sou-

částí smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace povinnost žadatele šířit výsledky projektu). 

Důležitým krokem z pohledu vlastního rozvoje projektového managementu je vytvoření dokumentu 

poučení z realizace projektu13, který obsahuje seznam hlavních faktů, rozborů a komentářů z po-

hledu: 

• hodnocení naplnění cílů projektu, 

• porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot všech měřitelných výsledků, 

• speciálních podmínek, uskutečněných a zvládnutých rizik projektu, 

• efektivity činností projektového managementu, 

• projektové dokumentace a projektových evidencí, 

• exaktních výsledků kontrolních měření a výtahů a uzávěrek z účetnictví projektu, 

• individuálních vyjádření a komentářů případných kontrolorů nebo poskytovatele dotace. 

 
 

13 Srov. SVOZILOVÁ, A., Projektový management. 
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Projekt je dočasná, jedinečná činnost s přesně stanoveným cílem, časovým plánem 

a finančním rozpočtem. Toto vymezení bývá některými autory označováno jako 

tzv. trojimperativ projektu. Řízením projektu se zabývá projektový management, 

který v návaznosti na definici projektu můžeme chápat jako neopakovatelný proces, 

vylučující jakoukoliv rutinu, který v sobě zahrnuje v plánování, organizování, řízení 

a kontrolu veškerých činností spojených s projektem. 

Před samotným zahájením projektu bychom si měli položit otázku, proč chceme pro-

jekt realizovat? Na základě definování této potřeby můžeme začít produkovat návrhy 

řešení, jak tuto potřebu uspokojit, jednotlivé návrhy poté zhodnotíme, vybereme ten 

nejvhodnější a teprve poté, na základě definice projektu, můžeme přistoupit k samot-

nému projektovému plánování (viz skripta Management 1). 

Vedení projektu probíhá na základě srovnání požadovaného stavu definovaného 

v plánu projektu a reálného aktuálního stavu v době pravidelné kontroly. Zahájení 

projektu musí být termínově, personálně i odborně dobře zorganizováno, protože má 

zásadní vliv na nastavení pracovního klimatu v rámci projektového týmu. Efektivní ří-

zení lidských zdrojů v rámci projektu je založeno na respektování principů týmové 

práce a řízení týmů. Zpravidla nejdůležitějším prvkem celého projektového ma-

nagementu je osobnost manažera projektu. Projekt je třeba průběžně monitorovat 

a kontrolovat především z časového a nákladového hlediska. V průběhu realizace 

projektu se setkáme s celou řadou projektových dokumentů. Některé slouží výhradně 

naší vnitřní kontrole, některé po nás bude striktně vyžadovat případný poskytovatel 

dotace. 

Dosažením projektového cíle začíná etapa uzavírání projektu, která bývá zpravidla 

administrativně velmi náročná – zejména u dotovaných projektů. Řadu dokumentů 

je třeba archivovat po dobu stanovenou poskytovatelem dotace v případě dotova-

ných projektů nebo po dobu určenou vnitřním archivačním a skartačním řádem orga-

nizace. Důležitým bodem fáze ukončení projektu je vytvoření dokumentu definujícího 

poučení z realizace projektu. 

 

1.  Definujte kritéria, která odlišují projekt od ostatní činnosti v podniku. 

2. Vyberte z následujících možností ty činnosti, které je možné označit za projekt, a 

své rozhodnutí zdůvodněte: 

• výpočet mzdy zaměstnanců firmy XY za měsíc listopad, 
• výstavba nových skladových prostor firmy, 
• nalezení a zavedení nového způsobu propagace výrobku na trhu, 
• každoroční vnitřní audit interních procesů firmy, 
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• propagace produktu firmy na mezinárodním veletrhu. 

3. Vyjmenujte a okomentujte pět elementů projektového managementu. 

4. Jmenujte kritéria, podle kterých byste hodnotili jednotlivé návrhy řešení a své 

rozhodnutí zdůvodněte. 

5. Definujte, v čem se odlišuje projektový tým od jiných týmů pracujících na běžné 

podnikové činnosti. 

6. Jmenujte alespoň čtyři funkce, které v projektu zastává projektový manažer. 

7. Uveďte, jaké činnosti se pojí k fázi ukončení projektu. 

 

Literatura k tématu: 

[4] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2011. 

ISBN 978-80-247-3611-2. 

[5] DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. Projektový management podle IPMA. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. 

[6] ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2007. 
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Kapitola 6 

Procesní řízení 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Vysvětlit základní pojmy procesního řízení. 
• Kategorizovat různé druhy procesů v podnicích a institucích. 
• Vymezit proces strategického řízení ve firmě. 

 

Klíčová slova: 

Balanced Scorecard, Business model, činnost, diagram EPC, E. Mayo, F. W. Taylor, 

H. Fayol, H. Ford, kategorie procesů, klíčové procesy, outsourcing, podpůrné procesy, 

postup, proces, pravidlo SMART, procesní přístup, procesní řízení, řídicí procesy, ří-

zení procesů, strategický plán, strategické řízení, SWOT analýza, T. Baťa. 
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6.1 Úvod 

Historie managementu spadá až do starověku. Práce na stavbách jako egyptské pyramidy nebo 

Velká čínská zeď musely být velmi dobře organizovány. Během staletí procházel management vývo-

jem a ani v dnešní době se tento vývoj nezastavil. Konec devatenáctého a začátek dvacátého století 

byl charakteristický dělením pracovních operací tak, aby je mohli vykonávat i nekvalifikovaní lidé, 

kdy k výkonu práce muselo stačit pouhé zaučení. Odborníků bylo velmi málo a zaměřovali se na 

tvorbu technických a pracovních norem, kterými se pracovníci museli řídit, přičemž od nich nebyla 

očekávána žádná vlastní iniciativa, tvořivost či snaha o zlepšování. Důraz byl kladen na disciplínu a to 

jak u pracovníků, tak u manažerů.  K hlavním představitelům této doby patří Frederick Winslow Ta-

ylor14, Henry Ford15 nebo Tomáš Baťa16. Tento způsob řízení měl i svá negativa a jedno z nich v zá-

sadě vyjádřil Elton Mayo17 heslem: „Zapomněli jsme na člověka.“18. V další fázi vývoje managementu 

se začínají objevovat sociální přístupy k zaměstnancům, na člověka se nepohlíží jako na stroj, důle-

žitost je také přikládána mezilidským vztahům. Henri Fayol19 pak vymezil management do pěti funkcí 

– plánování, organizování, přikazování, koordinování a kontrolování. Jeho teorie byla postupně roz-

vinuta o komunikování, motivaci a vedení lidí, evidenci a rozpočtování. Interní členění ve firmách do 

funkčních útvarů, např. ekonomických, technických, výrobních, obchodních, společně s dělbou 

práce vedlo k růstu produktivity, důsledkem jsou však větší nároky na koordinaci, provozní systémy 

jsou členitější a málo flexibilní. Vzhledem k měnícím se požadavkům zákazníka, kteří kladou stále 

větší důraz na bezkompenzační produkt20 a globální konkurenci, která je schopna tento produkt do-

dat, dochází v současnosti ke změnám základních paradigmat21 managementu zaváděním nového 

 
 

14 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) – je považován za zakladatele a průkopníka vědeckého managementu, studoval 

ve Francii a v Německu.  

15 Henry Ford (1863-1947) – patří mezi průkopníky v automobilovém průmyslu a realizátorům myšlenek vědeckého ří-

zení.  

16 Tomáš Baťa (1876-1932) – československý podnikatel, založil světově známou obuvnickou firmu, která se vyznačovala 

účinným řízením. 

17 Elton Mayo (1880-1949) – americko – australský psycholog a sociolog, zakladatel teorie lidských vztahů. 

18 Srov. VEBER, J. a kol., MANAGEMENT, 2. akt. vyd., Praha: Management Press, 2011, s. 314, 

ISBN 978-80-7261- 200-0. 

19 Henri Fayol (1841-1925) – francouzský ekonom, jako první vymezil 5 funkcí managementu. 

20 Bezkompenzační produkt – produkt, který splňuje všechny požadované parametry a zároveň zajišťuje přidanou hod-

notu. 

21 Paradigma - soubor předpokladů vytvářející rámec pro existenci určitého jevu. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/existence
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směru, kterým je procesní řízení22. Na rozdíl od funkčního managementu dochází k sjednocování 

operací do procesů, hlavním cílem je vytvoření hodnoty pro zákazníka. Důraz je kladen na lidský 

kapitál, týmovou spolupráci, rozvíjení vědomostí a znalostí učením se a na využívání podnikové vize.  

6.2 Základní pojmy: 

6.2.1 Činnost 

Činnost – aktivita vykonávaná daným pracovníkem, např. vystavení faktury odběrateli, vydání ma-

teriálu ze skladu, zpracování evidence pracovní doby zaměstnance apod. 

6.2.2 Proces 

Proces – souhrn na sobě závisejících činností, které vstupům dávají přidanou hodnotu a přeměňují 

je na výstupy mající hodnotu pro zákazníka, např. vstupem je objednávka účasti v kurzu vaření, vý-

stupem pak umění účastníka uvařit jídlo.  

6.2.3 Postup 

Postup – způsob jakým je činnost nebo proces vykonáván. 

6.2.4 Procesní přístup 

Procesní přístup – opakovaná identifikace procesů, jejich řízení a vzájemného působení. 

 
 

22 Srov. VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení, 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013,  

s. 437, ISBN 978-80-247-4642-5 
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6.2.5 Řízení procesů 

Řízení procesů – postoj managementu zaměřený na monitorování procesů, jejich analýzu, na změny 

v procesech, stabilizaci procesů nebo jejich vylepšování. 

6.2.6 Procesní řízení 

Procesní řízení je proces soustavné identifikace, vizualizace, měření, hodnocení a zlepšování podni-

kových procesů pomocí metod založených na procesním přístupu a směřující k zajišťování výkon-

nosti podniku23. Základem procesního řízení je tvorba strategie, definování podnikových procesů, 

automatizace navržených procesů, zavedení procesů, následné monitorování, analýza a kontrola 

procesů a odstraňování případných nedostatků. 

 

Obr.  6 Fáze procesního řízení, Zdroj: Váchal, 2013 

Procesy lze definovat dle: 

• vlastníka procesu – je zodpovědný za dosahování cílů procesu, za koordinaci činností pro-

cesu, za monitorování, analýzu, kontrolu a následné řešení nedostatků procesu, za rozvoj 

procesu, 

 
 

23 Srov. tamtéž 
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• vstupu – vstup musí vyhovovat danému procesu, slouží k jeho spuštění, může být jak ex-

terní (dodavatelé), tak interní, který je získáván z jiného, navazujícího procesu, 

• výstupu – je výsledkem vstupu ve formě služby nebo výrobku, který je užitečný pro odbě-

ratele, tím může být jak externí zákazník, tak interní proces, kdy výstup z daného procesu 

musí být vstupem procesu navazujícího, 

• zdrojů a nákladů na proces – realizace procesu je spojena se spotřebou zdrojů nutných pro 

přeměnu vstupů na výstupy, a tím i s náklady, které by měly být srovnávány s přínosem 

procesu, 

• času potřebného k realizaci procesu – činnosti procesu by měly být vykonávány nejen 

účelně a hospodárně, ale také v daném časovém rozhraní, 

• informačního zabezpečení procesu – k úspěšné realizaci procesu je nutné stanovit datový 

balíček, který bude naplněn, zpracován a použit během řízení informačního procesu, 

• vnitřní organizační struktury – měla by respektovat požadavek přirozenosti, jednoduchosti, 

komprese aktivit apod.24 

6.2.7 Kategorie procesů 

Rozlišujme tři základní kategorie procesů: 

• klíčové procesy – procesy sloužící k naplňování strategických cílů podniku, přidávají hod-

notu pro zákazníka, 

• podpůrné procesy – podporují klíčové procesy, zabezpečují chod podniku, lze je zajistit po-

mocí outsourcingu25, 

• řídící procesy – navazují na klíčové procesy, řídí jednotlivé činnosti, kontrolují, zda jsou cíle 

podniku vykonávány kvalitně a v souladu se strategií podniku. 

Reformace řízení podniku a zavedení procesního řízení vyžaduje tři základní kroky, promyšlení 

(rethinking), přehodnocení (redefinition) a přeprojektování (redesign). V rámci promyšlení dochází 

 
 

24 Srov. VEBER, J. a kol., MANAGEMENT, 2. akt. vyd., Praha: Management Press, 2011, s. 574, 

ISBN 978-80-7261- 200-0. 

25 Outsourcing – vyčlenění podpůrné a vedlejší činnosti, jejich svěření specializované společnosti. 
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k nalezení nové podnikové vize, vyhodnocení podnikové kultury a provedení personálních změn na-

příč organizací. Je nutno stanovit hodnotu pro zákazníka a určit kritické faktory úspěchu podniku. 

Přehodnocení znamená vypracování strategie podniku, procesních map a provedení analýzy struk-

tury procesů. Smyslem je pochopit stávající procesy a odhalit překážky bránící efektivnímu fungo-

vání procesů. K této identifikaci slouží procesní mapa, měla by být jednoduchá, přehledná a úplná.  

Procesní mapy identifikují v podniku aktuálně probíhající procesy. Jde především o schematické za-

chycení maximálně zjednodušeného průběhu procesů, což umožňuje dále s procesy pracovat i v mo-

delování ucelených systémů, díky jejich jednoduchosti zobrazení. Jak píše Veber, je důležité se vy-

varovat při identifikaci procesů jejich přizpůsobování organizačním strukturám, ale naopak je důle-

žité vyjít z logiky aktuálních procesů, jež by měly mít v procesech a procesních mapách své místo26. 

Už tato identifikace procesů obvykle pomůže vymezit nezbytné procesy pro organizaci a také ty, 

které nejsou pro fungování organizace životně důležité. Nejčastěji jsou procesní mapy tvořeny tak, 

že se nejdříve zaznamenají hlavní procesy, tzn. klíčové, řídící a podpůrné. Ty jsou poté dále jednotlivě 

podrobněji rozvedeny. Nejdetailnější zpracování procesní mapy poskytuje vypracování řetězce pro-

cesů řízeného událostmi tzv. EPC27. 

Při sestavování EPC diagramů je potřeba dodržovat několik pravidel28: 

• Každý prvek EPC začíná minimálně jednou spouštěcí událostí. 

• Každý prvek EPC končí minimálně jednou koncovou událostí. 

• Každá událost je následována koncovou událostí nebo operandem. 

• Funkce je následována událostí nebo operandem. 

• Každá z funkcí má minimálně jedno vstupní a jedno výstupní propojení. 

• Každá jedna událost má minimálně jedno vstupní a jedno výstupní propojení. 

• Každý operand má více vstupních propojení a jedno výstupní propojení nebo naopak. 

 
 

26 Srov. VEBER, J. a kol., MANAGEMENT, 2. akt. vyd., Praha: Management Press, 2011, s. 575, 

ISBN 978-80-7261- 200-0. 

27 EPC – Event-driven Process Chain, resp. řetězec procesů řízený událostmi, kdy řetězce procesů popisují, jak jsou 

vzájemně provázána data. 

28 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení. 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 446, ISBN 978-

80-247-4642-5 
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Obr.  7 Příklad EPC, Zdroj: Váchal, 2013 
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Po vypracování procesních map by měla následovat analýza struktury procesů. Jejím účelem je zjistit 

vzájemné vazby mezi procesy, vyhledat procesy, které přidávají hodnotu pro zákazníka, odhalit ná-

kladovost procesů, jejich časovou náročnost, způsobilost zdrojů, komunikační šumy apod., přičemž 

se postupuje od velkých celků k detailu. Důležité je posuzovat výkonnost jednotlivých procesů sa-

mostatně. Výstupem může být např. tabulka – mapa priorit, ve které rozdělíme procesy podle jejich 

výkonnosti na straně jedné a počtu procesem ovlivňovaných klíčových faktorů úspěchu na straně 

druhé29. Mapa priorit je rozdělena na tři části, s vysokou, střední a nízkou mírou priority. Strategie 

podniku by pak měla být naplňována úpravou procesů s ohledem na jejich prioritu, a to čím vyšší 

priorita, tím nutnější jejich přeprojektování. 

Přeprojektování (redesign) představuje zásadní změnu ve stávajících procesech, jejich zavedení do 

praxe znamená změnu organizačního uspořádání, vytvoření nové organizační struktury s cílem vy-

tvořit hodnotný výstup pro zákazníka. Důsledné uskutečnění takovýchto změn je pro podniky velmi 

náročné a ve většině případů ani ne příliš úspěšné. Na vině je jednak nedocenění lidského faktoru, 

lidské nedůvěřivosti, obavy o postavení v nové organizační struktuře, ale také nekvalitní připrave-

nost a propracovanost nových procesů a jejich propojení s organizačními změnami. 

Méně náročnější variantou může být pro podniky napřímení procesů, kdy se procesní přístupy apli-

kují v rámci organizačního uspořádání30. Cílem je odstranění zbytečných, nic nepřinášejících pro-

cesů, zavedení chybějících činností a zvýšení efektivnosti procesů. Touto variantou nemusí dojít 

k odstranění všech problémů vyplývajících z funkčního řízení podniku. 

Nároky na výkonnost podniku v současné době stále rostou. Společnosti, která své procesy nemo-

nitoruje, hrozí, že se stane konkurence neschopnou. Vzhledem k rostoucímu trhu a měnícím se po-

žadavkům zákazníků by měl podnik své procesy neustále vylepšovat a přizpůsobovat.  

Proces, v němž se zkoumá současná situace organizace a možné trajektorie jejího vývoje, stanoví se 

cíle, vypracovává se strategie pro jejich dosažení a monitorují se výsledky, se nazývá strategické 

 
 

29 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení, 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 448, 

ISBN 978-80-247-4642-5 

30 Srov. VEBER, J. a kol., MANAGEMENT, 2. akt. vyd., Praha: Management Press, 2011, s. 580, 

ISBN 978-80-7261- 200-0. 
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plánování31. Zaměřuje se na určení klíčových faktorů rozvoje podniku v dlouhodobém časovém ho-

rizontu, výstupem je návrh strategie, její implementace určuje, jak budou nastaveny a řízeny podni-

kové procesy. 

Proces strategického plánování lze vymezit následovně: 

• definování vizí a poslání podniku – určení pozice na trhu, okruhu zákazníků, produktů nebo 

poskytovaných služeb a specifických předností32, 

• stanovení strategických cílů – čeho chceme dosáhnout směrem k zákazníkům, zaměstnan-

cům, majitelům, např. zisk, trvalá zaměstnanost, 

• stanovení strategických operací – určení, jakým způsobem dosáhneme stanovených cílů, 

např. cíle jednotlivých procesů, odpovědné zaměstnance, vypracování podrobných plánů, 

• realizace a zavedení strategie – tvorba organizační struktury, motivování zaměstnanců, 

tvorba podnikové kultury, 

• strategická kontrola – hodnocení dosažených výsledků, zjištění úspěšnosti strategie, návrh 

změn a opravných opatření. 

 

Obr.  8 Integrovaný model procesu strategického řízení, Zdroj: Váchal, 2013 

 
 

31 Srov. RÖSSLER, M., Procesně řízená organizace, [cit. 2014-10-28]. Dostupné na WWW:  

<https://stag-mvso.zcu.cz/portal/moje-studium/st-materialy> 

32 Specifické přednosti – osobitá vlastnost podniku, jíž se podnik odlišuje od ostatních podniků, zákazník musí odliš-

nost vnímat a musí být ochoten za ni zaplatit. 

https://stag-mvso.zcu.cz/portal/moje-studium/st-materialy.jsp?navigationalstate=JBPNS_&pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkUNcvyC8qSczRz83PStUtLilNySzN1S8u0c1NLEktykzMqdTLKi7QNxRmAAEALktb4jMAAAA*&interactionstate=JBPNS_rO0ABXcnAAZhY3Rpb24AAAABABB6bWVuYVJva3VTdHVkZW50AAdfX0VPRl9f&type=portlet&phase=action&windowid=%2Fportal%2Fmoje-studium%2Fst-materialy.jsp%2F1
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Pro stanovování strategických cílů je doporučováno mimo jiné i využití ověřených analytických ná-

strojů, mezi něž patří například SWOT33 analýza a pravidlo SMART34. Pro účely procesního řízení lze 

užít i metody Balanced Scorecard případně Business model.  Business model vysvětluje hlavní prin-

cipy toho, jak organizace vytváří, předává a získává hodnotu, a to hned z několika hledisek, ekono-

mického, sociálního atd.35 Klíčovými položkami v Business modelu jsou zákaznické segmenty, vztahy 

se zákazníky, příjmy a jejich zdroje, struktura nákladů, klíčové činnosti, klíčová partnerství, přičemž 

tabulka se dělí na dvě pomyslné poloviny vyznačující efektivitu na straně jedné a hodnotu na straně 

druhé36. Z této analýzy lze pak odvodit, jak podnik vytváří hodnotu. 

 

Obr.  9 Business model a jeho stavební prvky, 

Zdroj: http://www.dobrastrategie.cz/teorie/business-model-canvas/ 

 
 

33 SWOT – akronym pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení identifikované ve vnějším 

prostředí organizace, zkratka z anglického Strehghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (pří-

ležitosti), Threats (hrozby). 

34 Pravidlo SMART – anglický výraz pro souhrn pravidel stanovování cílů tvořená anglickými slovy specific (specifický), 

measurable (měřitelný), agreed (akceptovatelný), realistic (reálný), trackable (sledovatelný). 

35 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení. 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 440, ISBN 978-

80-247-4642-5 

36 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení. 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 440, ISBN 978-

80-247-4642-5 
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Pomocí dalšího nástroje Balanced Scorecard je zjišťována výkonnost podniku. Princip je založen na 

„rovnováze“ mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, mezi finančními a nefinančními měřítky, mezi 

vnějšími a vnitřními faktory výkonnosti37.  

 

Obr.  10 Balanced Scorecard, Zdroj: http://lib.znate.ru/docs/index-138376.html?page=3 

Nevýhodou této analýzy je hodnocení na základě minulých, tedy neaktuálních událostí. Každopádně 

jak píše Grasseová, pomocí Balanced Scorecard lze výrazně zvýšit pravděpodobnost realizace zamýš-

leného strategického zaměření38. Z pohledu procesního řízení slouží tyto nástroje ke snadnějšímu 

definování, stanovení ukazatelů měření výkonnosti a tedy k efektivnímu řízení. 

Oproti funkčnímu řízení představuje procesní řízení zcela odlišný přístup v řízení podniků. Určitou 

výhodou funkčního řízení je jasné určení místa, které zaměstnanec v organizace zaujímá, jasně de-

finované pravomoci, které jsou mu přiděleny. Veškeré rozhodování je pouze v rukou vrcholového 

 
 

37 Srov., tamtéž, s.  441 

38 GRASSEOVÁ, M., a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2. vyd., Praha: Albatros Media a.s., 2012, s. 103, ISBN 978-

80-265- 0032-2 
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vedení podniku, které rozhoduje o rozdělení jednotlivých činností a kontrolu jejich naplnění. Orga-

nizační struktura funkčního řízení je přehledná a stabilní. Nevýhodou takového uspořádání organi-

zace je malá nebo žádná podpora iniciativy a kreativního myšlení ze strany zaměstnanců, jsou pre-

ferovány zájmy útvarů před zájmy a sounáležitostí s celou firmou, nedostatečná komunikace mezi 

jednotlivými útvary, jejich uzavřenost a neochota předávat informace. V organizaci mohou chybět 

činnosti důležité pro fungování podniku jako celku. Také zaměstnanci již nejsou nekvalifikovaní 

a není nutné vymezovat jim jen určitý okruh činností.  

Procesní řízení představuje ucelený rámec jednotlivých kroků počínaje stanovením strategie resp. 

vize, hodnoty pro zákazníka, přes stanovení strategie a její následné implementace a nastavení jed-

notlivých procesů s následným měřením jejich výkonu39.  

V rámci podnikové praxe pak podnikové řízení přináší řadu výhod: 

• Stanovení priorit a vyšší konkurenceschopnost podniku v důsledku nastavení a realizaci 

procesů a tedy zvýšení flexibility a zrychlení odezvy na požadavky zákazníků. 

• Vyšší přehled činností prováděných v organizaci a efektivnější alokace zdrojů.  

• Určení vlastníků procesů a přerozdělování pravomocí. 

• Přesnější systém monitoringu, umožňující průběžný přehled o výkonnosti podniku a pří-

padně také signalizaci problémů a efektivitu využití alokovaných zdrojů. 

• Napomáhá sdílení informací o procesech a podporuje rozvoj učící se organizace. 

• Podporuje různé způsoby optimalizace a modelování procesů, usnadňuje zavádění norem 

jakosti např. ISO. 

Naproti tomu k nevýhodám procesního řízení patří velká náročnost zavádění systému, neochota za-

městnanců přijímat změny, finanční náročnost při budování např. informačního systému. 

V rámci procesního řízení by měl být procesní management čitelný, srozumitelný a propojený na 

všech úrovních řízení. Metody řízení by měli být měněny v návaznosti na technologické změny a vý-

voj sociálního prostředí firmy. Jsou ovlivňovány mentalitou zaměstnanců a zvyklostmi v regionu. 

 
 

39 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení, 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 455, 

ISBN 978-80-247-4642-5 
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Nicméně, veškeré procesy na sebe musí kontinuálně navazovat, musí být měřitelné, mít začátek 

a konec rovnající se bodu vyhodnocení40. 

 

Proces je souhrn na sobě závisejících činností, které vstupům dávají přidanou hod-

notu a přeměňují je na výstupy, mající hodnotu pro zákazníka. Činnost je aktivita vy-

konávaná daným pracovníkem. Postup je způsob, jakým je činnost nebo proces vyko-

náván. Procesní přístup je opakovaná identifikace procesů, jejich řízení a vzájemného 

působení. Řízení procesů je postoj managementu, zaměřený na monitorování pro-

cesů, jejich analýzu, na změny v procesech, stabilizaci procesů nebo jejich zlepšování. 

Procesní řízení je proces soustavné identifikace, vizualizace, měření, hodnocení 

a zlepšování podnikových procesů pomocí metod založených na procesním přístupu 

a směřující k zajišťování výkonnosti podniku. 

Procesy obvykle kategorizujeme na klíčové procesy, podpůrné procesy a řídící pro-

cesy. 

Proces strategického plánování lze vymezit na posloupnost definování vize a poslání 

podniku, stanovení strategických cílů, stanovení strategických operací, realizace 

a strategickou kontrolu. 

 

1. Popište podrobněji jednotlivé fáze procesního řízení! 

2. Specifikujte jednotlivé kategorie procesů a uveďte příklady z reálné praxe! 

3. K čemu slouží procesní mapa v podniku? 

4. Přibližte pravidla tvorby EPC diagramu! 

Literatura k tématu: 
1. 

[1] VEBER, J. a kol., MANAGEMENT, 2. akt. vyd., Praha: Management Press, 2011, 

ISBN 978-80-7261- 200-0 

[2] VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení, 1.  vyd., Praha: GRADA Pu-

blishing, 2013, ISBN 978-80-247-4642-5 

 
 

40 Srov., VÁCHAL, J., M., VOCHOZKA a kol., Podnikové řízení, 1.  vyd., Praha: GRADA Publishing, 2013, s. 456, 

ISBN 978-80-247-4642-5 
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Kapitola 7 

Řízení změn a inovací 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit specifika řízení změn i inovací; 
• popsat jednotlivé fáze procesu řízení změny; 
• definovat rozdíl mezi invencí a inovací; 
• uvést příklady jednotlivých řádů inovací. 

 

Klíčová slova: 

Změna, invence, inovace, zdroje invencí, řády inovací, inovační strategie. 
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7.1 Význam řízení změn a inovací 

Veškeré organizace se musí potýkat s velmi dynamickými a především trvalými změnami, které cha-

rakterizují dnešní dobu. K pohybu dochází v mnoha sférách lidské společnosti, tedy v oblasti ekono-

mické, politické, kulturní, sociologické, ekologické, a s tím související oblasti legislativní a technolo-

gické. Faktor úspěchu organizací se nachází v respektování těchto změn a především v pružné reakci 

na ně. V tržním prostředí je dnes tato pružná reakce na změny charakterizována potenciálem aktivně 

ovlivňovat budoucnost. To mimo jiné znamená nalézat a produkovat nové produkty, způsoby a po-

stupy. Myšlenka, že dlouhodobě může úspěšně fungovat pouze organizace, která trvale roste, platila 

od prvopočátku lidské hospodářské činnosti. Vzhledem k výše uvedeným dynamickým a trvalým 

změnám současnosti je její význam a nadčasovost ještě výraznější. Růst v tomto případě nemusí 

nutně znamenat neustále se zvyšující hodnoty parametrů jako obrat, zisk, počet odběratelů, aktiva 

apod. Spíše je v kontextu turbulentního prostředí soudobého tržního hospodářství tímto trvalým 

růstem chápána schopnost neustálého rozvoje a posunu znalostí a hodnot organizace. 

Výše byla jako podmínka přežití organizací v konkurenčním prostředí uvedena schopnost aktivně 

ovlivňovat budoucnost. V této souvislosti je zapotřebí brát v potaz, že požadavky stanovené spotře-

biteli na producenty jsou stále více komplexní. Spotřebitelům již nestačí pouze kvalitní, cenově do-

stupný a jedinečný produkt. Cesta ke konkurenční výhodě dnes vede přes schopnost poskytnout 

zákazníkovi ze spotřeby produktu organizace nový zážitek. Organizace tedy musí být schopna odha-

dovat, co bude chtít zákazník prožívat. Pouze ty organizace, které dokáží vytvořit potřebu zákazníků, 

tzn. ji odhadnout, vyprodukovat a zároveň i prodat, aniž by to ovlivnilo jejich nákladovou efektiv-

nost, jsou konkurenceschopné. 

Nové výzvy pro organizace v otázkách uspokojování požadavků zákazníků přinášejí potřebu zmínit 

skutečnost, že nutnost měnit přístup ke spotřebiteli není žádnou novinkou. V současné době už však 

nejde o poskytování pouze toho nejlevnějšího, nejkvalitnějšího nebo nejoriginálnějšího produktu, 

ale o produktu, s jehož spotřebou budou spojeny nové emoce. 
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7.2 Řízení změny 

Změna je pojem, který je neustále používán v běžné komunikaci mezi lidmi. Pro potřeby vymezení 

problematiky řízení změny je však nutné si tento termín vymezit odborně. Obecně je změna proje-

vem vývojového procesu. Podstata změny je přeměna určitého stavu na stav jiný. Přitom se očekává, 

že nový stav bude lepší než stav původní.  

„Řízení změn je základním souborem poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení po-

žadované kvality řešení problematiky organizačních změn. Změnou se rozumí kvalitativní přeměna 

určitých charakteristických parametrů, které popisují stav objektu nebo děje.“41 

Změna působí na mnoho oblastí organizace. Stěžejními oblastmi ovlivňovanými změnou jsou: 

• produkční procesy; 

• organizační struktura; 

• organizační kultura. 

Soudobý podnikatelský přístup vyvíjí na organizace v kontextu potřeby změny enormní tlak. Změna 

je atribut, který je skloňován ve většině strategií, vedoucích ke konkurenceschopnosti. Zvláště v sou-

časném dynamicky se měnícím společenském prostředí je změna každodenní veličinou, se kterou se 

veškeré organizace musí potýkat. 

Řízení změny je potom proces, který vede k adaptabilitě organizace na nejrůznější turbulentní ne-

stálosti, tedy ke schopnosti ustát neustálý vliv změn na konkurenceschopnost organizace. Jedná se 

tudíž o neustálý proces zlepšování pozice organizace na trhu. Takové zlepšování je umožněno pro-

střednictvím nikdy nekončící péče o rozvoj organizace a jejích procesů. 

Důležitým rysem řízení změny je skutečnost, že se nejedná o jednorázovou akci, nýbrž o neustálý 

proces. Při procesu řízení změny dochází k odpovídání na následující tři otázky: 

• Kde se organizace nyní nachází? 

• Kam se chce organizace dostat? 

• Jak se tam chce organizace dostat? 

 
 

41 VACULÍK, J., BERKA, A., KUBĚNKA, M. Řízení změn II. Díl, Implementace změn. 2006, s. 38. 
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Proces řízení změny realizují aktéři změny, kterými jsou: 

• iniciátor – předkládá požadavek změny; 

• konstruktér – navrhuje cestu k dosažení změny; 

• realizátor – realizuje cestu ke změně; 

• uživatel – využívá dopadů změny; 

• investor – poskytuje finanční prostředky na úhradu veškerých nákladů souvisejících s realizací 

cesty ke změně. 

Obecně se dá změna charakterizovat těmito následujícími fázemi: 

• identifikace potřeby změny; 

• rozhodnutí o realizaci změny; 

• příprava návrhu změny; 

• realizace aktivit nezbytných pro uskutečnění změny; 

• fixace stavu po realizaci změny; 

• vyhodnocení nového stavu (dosažené změny). 

Proces řízení změny má potom své etapy, kterými jsou: 

• strategická analýza; 

• analýza silového pole (identifikace faktorů podporujících a odporujících procesu změny); 

• vytvoření modelu procesu změny; 

• stanovení realizátora procesu řízení změny; 

• identifikace intervenčních polí; 

• implementace samotné změny; 

• verifikace výsledků dosažených procesem změny. 

Teorie nabízí několik modelů řízení změny. Pro potřeby této publikace je vhodné znát: 

1. Lewinův model; 

2. Beerův model. 
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Ad 1. Lewinův model řízení změny 

Princip řízení změny podle Lewinova modelu spočívá v rozfázování procesu změny na následující tři 

kroky: 

• rozmrazení – vytvoření nerovnováhy, a s ní spojeného motivování pro změnu, poskytování in-

formací o změně a příprava zaměstnanců na změnu; 

• změna – realizace samotné změny, tzn. organizování a monitorování procesu změny; 

• zmrazení – akceptace nových pravidel ze strany zaměstnanců, tzn. nastolení rovnováhy. 

Ad 2. Beerův model řízení změny 

Beerův model řízení změny přichází s pojmem efektivní změna, která je dosažena pomocí šesti stup-

ňového procesu. Jednotlivými stupni jsou: 

a. závazek ke změně; 

b. návrh společné představy o způsobu realizace změny; 

c. podpora společné představy; 

d. rozšíření povědomí o realizaci změny mezi zaměstnanci organizace; 

e. ukotvení realizace změny ve strategii organizace;  

f. monitoring dopadů změn a případná nápravná opatření. 

7.3 Vymezení Invencí a inovací 

Jak bylo uvedeno výše, velmi významná je znalost podmínky, při které firmy můžou dosáhnout kon-

kurenční výhody. Firmy tyto podmínky vytváření nových potřeb zákazníků často znají. Problém ale 

je tuto strategii realizovat. Produkty jsou často založeny na velmi podobných technologických prin-

cipech. Diferenciačním prvkem umožňujícím realizaci této strategie jsou invence a inovace.  

Nyní budou tedy definovány a teoreticky vymezeny dva základní pojmy této podkapitoly, kterými 

jsou invence a inovace. Invence jsou nové, neotřelé a hodnotu přidávající nápady, ideje a představy, 

které jsou produktem kreativního myšlení. Výstupem invence je nový a hodnotu přidávající objekt 

nebo postup. Principem invence je přitom změna ve struktuře vědění za účelem efektivnějšího do-

sažení cíle. Je-li pojednáváno o dosahování cíle ekonomických subjektů, budou za atributy efektiv-

nějšího dosahování cíle považovány zejména jeho rychlejší a levnější dosahování. Jasným a nevýluč-

ným předpokladem pro realizaci invence je bezesporu znalost současného stavu problematiky. Je 

pochopitelné, že pokud firma, respektive pracovníci firmy odpovědni za invenční a inovační aktivity, 
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nezná alespoň částečně metody, postupy a technologii z firemního okolí, může invenční strategii 

realizovat velmi stěží. Pro znalost metod, postupů a technologií z vnitřního prostředí platí podmínka 

stoprocentní znalosti.  

V souvislosti s inovacemi je nutné zmínit pojem pozitivní externality. Při realizaci inovační strategie 

totiž často můžou výhody plynoucí z inovačních nápadů čerpat i subjekty, které se na inovaci nijak 

nepodílely. S tím souvisí problematika ochrany práv duševního vlastnictví, která ale není předmětem 

zájmu této publikace.  

Typologií invencí je několik. Pro potřeby této publikace stačí znát invence změnové a zásadní, neboli 

průlomové. Již z názvů obou typů invence jasně vyplývá kritérium dělení a jejich samotný charakter. 

Změnové invence představují spíše menší autorský zásah. Změna oproti původnímu stavu poznání 

je tak velmi malá. Naproti tomu zásadní invence je charakteristická velmi významným autorským 

zásahem a výraznou přidanou hodnotou. Důležitou skutečností je teoretický charakter invence. 

Inovace má naopak praktický charakter. Zjednodušeně lze říci, že je inovace praktickým využitím 

invence. Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po praktické využití. Bez 

onoho praktického využití se nejedná o inovaci. Inovace je tedy komplexnější než invence. Invence 

je sice nutnou součástí inovace, protože přináší nové myšlenky, nicméně je ale invence, na rozdíl od 

inovace, v praxi nevyužita.  

Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože je jejich zavedení do praxe z nejrůznějších důvodů 

nerealizovatelné. Nejčastějšími důvody toho, proč některá invence není dotažena do praktické rea-

lizace, jsou: 

• technická nerealizovatelnost nápadu – nápad je natolik odlišný nebo nekompatibilní s ostatními 

technickými komponenty řešení, že je jeho praktická využitelnost nemožná; 

• ekonomická nerealizovatelnost – nápad je kompatibilní a použitelný s ostatními technickými 

komponentami řešení, ale je natolik složitý, že je jeho praktická využitelnost ekonomicky ztrá-

tová; 

• chybná invence – nápad má špatnou přidanou hodnotu. 

Výsledkem inovací je především vylepšený produkt, proces nebo organizace. Ve skutečnosti může 

být inovováno víceméně cokoliv. Příklady inovací můžou být v novém: 

• zařízení, přístroji a stroji; 

• vybavení zařízení, přístroje a stroje; 

• využívání zařízení, přístroje a stroje; 
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• manažerském postupu; 

• finančním instrumentu; 

• marketingovém komunikačním kanálu; 

• způsobu logistiky apod. 

Joseph Alois Schumpeter rozdělil inovace následovně42: 

• zavádění nového produktu; 

• zavádění nového způsobu výroby; 

• otevírání nového trhu; 

• využívání nového zdroje (vstupu); 

• vytváření nových marketingových struktur. 

Ať už je bráno v potaz výše uvedené dělení inovací, nebo kterékoliv jiné, je třeba respektovat, že je 

typologie inovací velmi různorodá. Obecně lze říci, že existují dvě základní kritéria dělení inovací, 

kterými jsou: 

• míra novosti; 

• oblast řešení. 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, na realizaci inovační strategie mají podstatný vliv globalizační tlaky, 

které navíc trvale rostou. Další skutečností je fakt, že tyto tlaky nejenom rostou trvale, ale tento růst 

má zvyšující se tendenci. Vlivem toho jsou firmy stále více nuceny hledat nejenom nové produkty 

a možnosti podnikání, ale zejména nové přístupy k produkci. Firmy můžou být turbulentním vývo-

jem dokonce nuceny ke změnám v úhlu pohledu na celý koncept podnikání. Jedná se o vlivy nejrůz-

nějších změn, z nichž nejčastější bývá dynamická konkurence, která klade důraz na inovace jako na 

zdroje konkurenční výhody a směr strategické volby. Tento vliv, ve srovnání s přístupem strategické 

konkurence, staví do odlišného postavení odvětví. Již dávno skončil přístup, kdy stačila realizace 

strategie nízkých mzdových a materiálových nákladů. Stále více se ukazuje, že úspěch podniků ne-

spočívá jen v optimalizaci existujících procesů, ale zejména v inovacích. Je třeba hledat nové a ne-

 
 

42 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 2008, s. 181. 
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známé, a to velmi rychle! Chtějí-li dnes firmy obstát, to znamená rozvíjet se a být konkurence-

schopné, musí inovovat a hledat nová a převratná řešení a příležitosti. Inovace je dnes centrem pod-

nikatelského přístupu. 

„Inovace představují nejdůležitější faktor určující úspěch podniku ve 21. století.“43 Zatímco v uplynu-

lém čtvrt století byla firma úspěšná, pokud byla vysoce efektivní, v následujících dvaceti pěti letech 

se musí stát vysoce inovační a dále rozvíjet udržitelné konkurenční výhody. Vlivem rostoucích glo-

balizačních tlaků se svět stává stále více propojeným a konkurenčním. Důsledkem toho se inovace 

stávají stále důležitějšími, a to na všech trzích bez rozdílu. Konkurenční prostředí se stává vyrovna-

nější prakticky v celosvětovém měřítku. V poslední době je možné nalézt světové konkurenty v celé 

řadě rozvojových zemí. Firmy z Číny, Indie, Brazílie a jiných rozvojových zemí představují významné 

konkurenty na globálních trzích. 

Důvody nutnosti zavádění invencí a inovací je celá řada. Těmi nejvýznamnějšími jsou především: 

• vývoj komplexnosti požadavků zákazníka – zákazníkovi již nestačí levný a kvalitní produkt, nýbrž 

vyžaduje výrobek nebo službu, jejichž spotřebou prožije „něco nezapomenutelného“, tedy nové 

zážitky, emoce, dobrodružství apod.; 

• životní cyklus produktu – z logických důvodů je rozdílné, zdali se produkt nachází například ve 

fázi vývoje, nebo ve fázi zralosti, kdy firma musí přemýšlet, jak svoji produkci posunout dále; 

• technologický pokrok – věda a výzkum postupují dopředu mílovými kroky, čímž komerčním or-

ganizacím umožňují invenční posun, příp. je k němu nutí (tím vlastně vzniká začarovaný kruh, 

protože firmy, které neberou v potaz invence a inovace, ztrácí krok s firmami, které invence 

a inovace v potaz berou). 

Invenční a inovační posun umožňují pracovníci vědeckovýzkumných oddělení jednotlivých firem. Ti 

jsou ke své vědeckovýzkumné práci motivování nejrůznějšími stimuly. Nejvýznamnějšími formami 

motivace pro pracovníky vědy a výzkumu k realizaci invencí a inovací jsou: 

• finance – odměna pramenící z ochrany práv duševního vlastnictví, zisky pramenící z konkurenční 

výhody apod.; 

• vědecké jméno – akademický obdiv a respekt; 

• altruismus – láska k vědě a výzkumu a snaha o posunutí hranice lidského poznání. 

 
 

43 JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P. a ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 2005, s. 106. 
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Jak bylo uvedeno výše, inovace mají praktický charakter a jsou tedy spojeny s praktickou realizací. 

Jedná se proto o zásadní hybný faktor evoluce všech firem. Díky inovacím dochází k celé řadě pozi-

tivních dopadů, jakými jsou například zavádění nových produktů a jejich zdokonalování, zvyšování 

efektivnosti práce, snižování nákladů, či zlepšování kvality. Povzbuzování k inovační aktivitě je nut-

nou součástí dobrého řízení firmy a nedílnou součástí přístupů k řízení její kvality. 

Obecně lze hovořit o dvou základních funkcích organizace, kterými jsou: 

• marketing; 

• inovace. 

„Cílem existence firmy je vytvářet zákazníky. K tomuto cíli vedou pouze dvě základní funkce, kterými 

jsou právě tyto dva výše uvedené faktory, tedy marketing a inovace.“44 

7.4 Zdroje invencí a řády inovací 

K pochopení podstaty invencí a inovací a jejich způsobu dělení jsou vhodným nástrojem zdroje in-

vencí a řády inovací. 

Nejprve budou popsány zdroje invencí. 

Zdroje invencí jsou rozlišovány na základě míry novosti. Jsou tedy děleny na: 

1. akceptaci; 

2. imitaci; 

3. adaptaci; 

4. absolutní invenci. 

  

 
 

44 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. 2008, s. 42. 

https://managementmania.com/cs/efektivnost
https://managementmania.com/cs/naklady
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
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Ad 1. Akceptace 

Jedná se o diskutabilní invence, protože invenční charakter nového řešení představuje pouze využití 

nebo pochopení řešení stávajícího. Invenční charakter spočívá pouze v pochopení dosud známé zna-

losti. Jedná se tedy o invenci pouze pro osobu, která tuto známou znalost nově pochopila. Autorský 

zásah je prakticky nulový. 

Ad 2. Imitace 

Imitace představuje nápodobu. Jde o invenci, při které je stávající řešení mírně přizpůsobeno potře-

bám firmy. Autorský zásah existuje, ale je malý. 

Ad 3. Akceptace 

Akceptace neboli modifikace spočívá v invenci, kdy je stávající řešení přizpůsobeno potřebám firmy 

významně. Jedná se tedy o použití stávajícího řešení v diametrálně odlišných podmínkách. Autorský 

zásah je významný. 

Ad 4. Absolutní invence 

Jedná se o naprosto jedinečné a novátorské řešení mající zásadní přidanou hodnotu. Jde o nejvyšší 

úroveň invence. Autorský zásah je v tomto případě zásadní a fatální. 

Nyní se bude kapitola věnovat řádům inovací. 

Jak bylo popsáno výše, inovace způsobují, že produkty, produkční systémy a jejich uspořádání se 

vzdalují svému původnímu stavu o různou vývojovou vzdálenost. A právě tato vývojová vzdálenost 

je označována jako „řád inovace“. 

Jako příklad různé vývojové vzdálenosti může sloužit srovnání nových výrobků na úrovni nové vari-

anty a nové generace. Nová varianta si zachovává základní konstrukční řešení generace, k níž náleží, 

liší se od dosavadních variant této generace tím, že přichází s novým řešením některé z pracovních 

nebo obslužných funkcí, což se může projevit ve vyšším výkonu nebo snadnější obsluze. Naproti 

tomu nová generace se vyznačuje novým konstrukčním řešením při srovnání s původní generací. Za-

chovává si však dosavadní druhový znak, kterým je koncepce, na níž je založeno jejich fungování 

společně s předcházejícími generacemi stejného druhu výrobků. 

Nové varianty a generace výrobků zaujímají v celém spektru inovačních řádů důležité místo, neboť 

tvoří převážnou většinu ve skupině kvalitativních inovací. V celém spektru řádů inovací však existují 

inovace nižších řádů, než je nová varianta a také kvalitativní inovace vyšších řádů, než je nová gene-

race. 
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Způsobů dělení inovací podle řádů je mnoho a typologie členění řádů inovací není jednotná. Tato 

nejednotnost souvisí s mírou hloubky, do jaké jsou jednotlivé řády děleny. Publikace bere v potaz 

osm řádů inovací (od nultého po sedmý). Jedná se o inovace: 

0. řádu – regenerace: 

• obnova určitých prvků podnikání s cílem zabránit degradaci (degradace = přirozené směřo-

vání v případě opomíjení regenerace); 

• prvky podnikání i vztahy mezi nimi jsou nezměněny; 

• přizpůsobování podnikání vnějšímu prostředí (bez zapojení nových poznatků a informací – 

pouze nový způsob zapojení stávajících poznatků a informací); 

• příklad: údržba počítačových sestav ve firmě zabývající se navrhováním databázových sys-

témů. 

1. řádu – intenzita vazeb: 

• změna vztahů mezi prvky podnikání; 

• prvky podnikání jsou nezměněny; 

• přizpůsobování podnikání vnějšímu prostředí (bez zapojení nových poznatků a informací – 

pouze nový způsob zapojení stávajících poznatků a informací); 

• příklad: lepší posloupnost spolupráce mezi jednotlivými počítačovými sestavami. 

2. řádu – kvantita: 

• obnova a změna množství určitých prvků podnikání; 

• kvalita prvků podnikání a vazeb mezi nimi je nezměněna; 

• příklad: zvýšení programovacích jazyků nebo zvýšení počtu počítačových sestav. 

3. řádu – kvalita: 

• změna kvality určitých prvků podnikání; 

• funkce prvků podnikání nezměněny; 

• příklad: rekvalifikace systémových inženýrů a programátorů nebo efektivnější programo-

vací jazyk pro programování databázových systémů (samotné programování ale probíhá 

beze změny). 
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4. řádu – varianta: 

• změna funkcí prvků podnikání (změna vlastností prvků způsobena změnou jejich kvantity 

i kvality); 

• nové řešení produktu (ne nový produkt); 

• příklad: modifikovaný způsob programování databázových systémů – efektivněji dosažený 

databázový systém (samotný databázový systém je neměnný). 

5. řádu – generace: 

• soubor změn všech prvků podnikání; 

• zvýšení současné úrovně funkcí produktu; 

• příklad:  absolutně odlišný způsob programování databázových systémů – efektivnější da-

tabázový systém. 

6. řádu – koncepce: 

• nový přístup k funkcím produktu; 

• nová technologie = změna funkcí prvků, ale i funkcí produktu; 

• nové řešení produktu; 

• příklad: nový způsob navrhování databázových systémů (programování je nahrazeno efek-

tivnějším způsobem navrhování) – orientace na nové modernější druhy databázových sys-

témů. 

7. řádu – princip: 

• nový přístup k podnikání – změna řídící a produkční struktury (může mít dopad na vnější 

okolí firmy); 

• nové portfolio produktů; 

• příklad:  orientace na nový princip podnikání – databázové systémy nahrazeny efektivněj-

ším produktem zajišťujícím podobnou funkci pro spotřebitele (viz dopad na okolí firmy). 
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7.5 Inovační strategie 

Základním parametrem úspěšnosti organizace působící na konkurenčním trhu je její konkurence-

schopnost. Je-li proto hovořeno o inovačních strategiích, jsou tím na mysli inovační strategie vedoucí 

ke konkurenceschopnosti.  

Obecně jsou inovační strategie systémovým přístupem a teorií inovací navržené a praxí ověřené 

směry, metody a nástroje řízení komplexních inovačních akcí. Jejich úspěšnou realizací v organizaci 

se očekává pozitivní dopad na socio-ekonomické chování v podobě růstu hospodárnosti, produkti-

vity, efektivnosti, konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti a ekologické, sociální a společenské 

vyspělosti. Efektivní inovační politika v podobě úspěšné aplikace inovační strategie tedy vede k cel-

kové prosperitě organizace. 

Je zapotřebí zmínit, že v inovujících se organizacích dochází málokdy k aplikaci jedné konkrétní ino-

vační strategie, nýbrž k volbě vhodné kombinace inovačních strategií. Úspěšná realizace inovační 

politiky organizace je tak určena: 

• volbou vhodné kombinace inovačních strategií;    

• včasným zahájením inovační politiky. 

Vhodnost kombinace inovačních strategií je podmíněna respektováním následujících faktorů: 

• poslání, vize a strategické cíle organizace; 

• vlastnosti potřeb a problémů, jež vyžadují změnu; 

• technicko-ekonomická kondice organizace; 

• vyspělost kultury organizace; 

• proinovační klima v organizaci; 

• znalostní vyspělost a intelektuální kapitál organizace. 

Základní druhy inovačních strategií, v rámci kterých existují jejich další různé varianty, jsou:  

• strategie uplatňování odlišné složitosti inovací; 

• strategie stanovení podnětné inovace; 

• strategie vzniku produktových a procesních inovací; 

• strategie volby konkurenčního boje; 
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• strategie určení druhu restrukturalizace firmy; 

• strategie vnímaného stupně novosti výrobků. 

Hlubší popis jednotlivých inovačních strategií není předmětem zájmu Managementu 2. 

 

Současná doba je zmítaná mnoha projevy změn, které se dotýkají veškeré sféry lidské 

činnosti. Dopady těchto projevů na fungování organizací jsou významné. Organizace 

proto musí velmi často řídit změny a realizovat inovační politiku. 

Invence jsou nové a hodnotu přidávající nápady, ideje a představy, které jsou produk-

tem kreativního myšlení. Zjednodušeně lze říci, že praktickou realizací invencí jsou 

inovace. Invence se dělí podle svých zdrojů, inovace jsou potom děleny podle svých 

řádů. Obojí typologie využívá kritérium v podobě autorského zásahu. 

Pro úspěšnou realizaci inovační politiky musí organizace včas vybrat vhodnou kombi-

naci inovačních strategií. 

 

1. Proč v současné době z dlouhodobého hlediska organizaci nestačí pouze produ-

kovat levně? Jakou přidanou hodnotu dnes tedy spotřebitelé chtějí? 

2. Najděte jiné příklady pro řády inovací, než je programování databázových sys-

témů. 
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Kapitola 8 

Řešení problémů 

Po prostudování kapitoly budete umět: 

• Vysvětlit podstatu řešení problémů. 
• Využívat postup (7) fází řešitelského procesu. 
• Objasnit podstatu všech (3) etap kreativního řešení problému. 

 

Klíčová slova: 

Analýza problému, definice problému, generování způsobu, Hodnocení roztříděných 

možností, řešení problému, kompetence, kompetence k řešení problémů, kreativní 

řešení, povaha řešitelského procesu, problém, realizace, rozhodování, řešení pro-

blému, řešitelský proces, schéma „DAGHTR“, třídění generovaných nápadů. 
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8.1 Úvod 

Každý člověk denně čelí celé řadě problémů či problémových situací, které může řešit, nechat je 

vyřešit někoho jiného, nebo je může nechat odeznít vlivem okolností. Případně je nucen nést ná-

sledky způsobu, jakým se k řešení problému postavil. Způsoby, jak řešit problémy je elementární 

schopností a dovedností každého člověka. Řešení problémů se tak stává velice důležitou složkou 

inteligence každého jedince. Existuje značné množství přístupů, které poskytují teoretický návod, 

jak řešit problémy. Některé z nich však na řešitelský proces nenahlížejí komplexně a poskytují tak 

jen zúžený a povrchní pohled na danou problematiku, což vede ke generování instantních řešitelů, 

kteří nejsou schopni účinného vyhodnocení problému s efektivním řešením, ale pouze aplikují nau-

čené postupy. 

8.2 Základní pojmy 

Pro správné porozumění řešitelského procesu je třeba si nejprve vysvětlit základní pojmy, které jsou 

s tímto procesem spojeny. 

8.3 Kompetence  

Je komplexní způsobilostí účelně, hospodárně a úspěšně propojit situaci, ve které se nachází s úko-

lem, který má splnit. Kompetenci tak lze chápat jako soubor dovedností, schopností a potenciálu 

(obvykle soubor vrozených vloh). Tento soubor vlastností může člověk rozvíjet a kultivovat jak teo-

retickými znalostmi, tak zejména správnou analýzou vlastních životních zkušeností. 

8.3.1 1.2 Kompetence k řešení problémů  

V konkrétním případě kompetence k řešení problémů se jedná o situaci, kdy jedinec usilující o širo-

kou kompetenci k řešení problémů musí znát jak zákonitosti řešení jednotlivých problémů, tak pře-

devším musí být schopen problém včas a správně na každodenní bázi identifikovat. Vnímat pro-

blémy, se kterými se setkává spíše jako výzvy k osobnímu rozvoji a získávání nových a cenných zku-

šeností. K hledání a nacházení efektivních řešení se stavět čelem.    
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8.3.2 Problém 

Problém je stav, který určitým způsobem narušuje stabilitu systému. Problém vnáší do systému ne-

rovnováhu a nestabilitu. Z jiného pohledu lze také říci, že problém je stav, kdy máme cíl, ale neznáme 

k němu cestu. Problémy se však liší ve své dynamice. Jistě bude mít jinou naléhavost a dynamiku 

problém vzniklý za volantem automobilu při osmdesátikilometrové rychlosti na náledí, ve srovnání 

se situací, kdy mladý pár řeší, jak a kde si zajistit bydlení.   Tím se dostáváme k otázce složitosti 

problému, která je mnohdy dána souborem faktorů, vlivem jejichž působení se problém mění v čase. 

Řešitel tak musí neustále přizpůsobovat své chápaní problému novým okolnostem při hledání řešení 

problému, protože původně zamýšlené řešení již v danou chvíli nemusí být použitelné. 

8.4 Řešení problémů 

Řešením problému lze obecně označit jakoukoliv cíleně zaměřenou činnost člověka, vedoucí k od-

stranění subjektivně nebo objektivně vnímaného stavu nerovnováhy a nestability. Celá řada autorů 

odborných publikací se věnuje různým metodám a technikám řešení problému a některým z nich se 

budu věnovat později v této seminární práci. Ve své podstatě však všechny kladou důraz na několik 

základních pravidel:   

• správně identifikovat a definovat problém, 

• stanovit si jednotlivé fáze postupu vedoucí k řešení problému, 

• v případě více členů řešitelského týmu, jasně si rozdělit role.   

Všechny nástroje řešení problému však bez kompetentního řešitele mohou vést pouze k instantnímu 

řešení, které nebude skutečně fungujícím výsledkem celého procesu hledání řešení. A pokud ano, 

tak jen krátkodobě. Instantní řešení nepronikne do hloubky a vede jen k opakování vzniku stejného, 

nebo obdobného problému. Proto je nesmírně důležité klást důraz na osobu řešitele nebo řešitel-

ského týmu, na jejich vzdělání v této oblasti a myšlenkový rozvoj, založený i na přínosu ze správně 

pochopených předchozích zkušeností.   
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8.5 Koncepty řešení problémů 

Mezi základní koncepty řešení problémů patří především matematické, které jsou založeny na po-

sloupnosti algoritmů a mnohačetných jasně definovaných dílčích operací. Další skupinou jsou eko-

nomické, nebo též manažerské, koncepty. Ty se zaměřují především na souvislosti spjaté s chodem 

organizace. I ty kladou důraz na rozpracování jednotlivých fází řešitelského procesu. V této souvis-

losti je třeba uvést tzv. metodu sedmi fází. A konečně třetí skupinou badatelů, věnujících se řešení 

problému jsou kognitivní psychologové. Ti spojují cestu k řešení problému například s tvořivostí, ale 

zabývají se i otázkou automatizace řešení, vlivem zkušeností řešitele na výsledek celého procesu 

řešení daného problému nebo např. úlohou tzv. vhledu. Této vysoce specifické oblasti se však ne-

budu podrobněji věnovat a vrátím se k tématu manažerského konceptu.     

8.6 7 fází řešitelského procesu 

Jednotlivé fáze řešitelského procesu jsou seřazeny v následující posloupnosti:    

• definice, 

• analýzy, 

• generování, 

• třídění, 

• hodnocení, 

• rozhodování, 

• realizace.    
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Obr.  11 7 fází řešitelského procesu45 

Zcela zřejmě je zde patrná počáteční fáze postupného získávání informací, shromažďování všech 

nápadů k řešení, přes postupnou eliminaci méně vhodných podnětů k řešení až k rozhodnutí o volbě 

jediného řešení, které je následně realizováno.   

 

Obr.  12 Povaha řešitelského procesu – schéma „DAGHTR“46 

 
 

45 PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-2437-9. 

46 PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-2437-9. 
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8.7 3.2 Kreativní řešení problému 

Jedním z dalších formalizovaných nástrojů řešení problému je tzv. kreativní řešení problému. Jedná 

se o řešitelský postup vhodný zejména v situacích, kdy se řešitel ocitá na mrtvém bodě a nedaří se 

mu najít vhodné řešení problému. Tento postup je velmi dobře použitelný i v případech, kdy se ře-

šiteli nedaří správně analyzovat příčinu problému. A v neposlední řadě se tento kreativní způsob 

stává účinným nástrojem pro manažera ve chvíli, kdy do procesu řešení chce zapojit tým a využít tak 

při řešení problému kreativitu svých kolegů.  V tomto nástroji řešení problémů se řešitel (řešitelé) 

neomezují jen na vymýšlení nových nápadů, ale je zde kladen důraz na správné vyhodnocení a sa-

mozřejmě zejména na dosažitelnou realizaci nalezeného řešení.   

Celé schéma je možné rozčlenit na tři etapy.   

8.7.1 První etapa: 

• identifikace potíží a příležitostí, tedy fáze hledání a definování problémů, shromažďování 

informací, 

• průzkum faktů a pocitů je část zabývající se detailním rozborem veškerých podkladů 

a vstupních informací, které se k danému problému podařilo nashromáždit, 

• formulování a přeformulování problému je závěrečná část první etapy, ve které se zamýš-

líme nad konečným definováním problému k řešení a konečným rozhodnutím, že se sku-

tečně zabýváme tím, co je podstatou.   

8.7.2 Druhá etapa: 

• hledání nápadů je přesně tím pravým prostorem hledání způsobu, jak problém řešit, ne-

shromáždit co nejvíce nápadů a kreativních potenciálních řešení. 

Důležité je nenechat se při této činnosti odradit nebo demotivovat představou, jak složité může být 

jednotlivé nápady realizovat.   
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8.7.3 Třetí etapa: 

• vyvíjení řešení je proces, kdy již pracujeme s vybraným nápadem a snažíme se docílit stav, 

kdy nejvhodnější nápad co nejvíce přiblížíme proveditelnému řešení, 

• plánování realizace je poslední fází, ve které se detailně a konkrétně rozpracuje způsob, jak 

řešení problému co nejrychleji a nejefektivněji realizovat.   

V úplném závěru je dobré myslet i na možná rizika plynoucí ze samotné realizace. Jedním z nich je 

například selhání dobrého řešení problému v důsledku delegování na nesprávnou osobu, která bude 

řešení realizovat. Je třeba zvážit, jestli je v tento moment delegování vhodné. Vždy je velice žádoucí, 

aby již od počátku řešitelského procesu, nebo alespoň od rané fáze byla aktivně účastna i osoba, 

která bude pak řešení problému realizovat. Bude mít k dispozici nejvíce informací a bude s naleze-

ným řešením daleko více ztotožněna.   

8.8 Závěr 

Každý z nás se každý den setkává s problémy, které musí řešit. Mají různou naléhavost, subjektivně 

vnímanou důležitost i dynamiku. Měli bychom tak být velmi trénovaní a zdatní v řešení problémů 

a dalo by se říci, že by nás nemělo nic překvapit. Bohužel problémy jsou natolik rozmanité, ovlivněné 

tolika faktory, že i přes výše uvedené univerzální odborník na řešení problému asi není nikdo z nás. 

Pokud se nám podaří vyvarovat opakujících se chyb a pokud budeme využívat některé z teoretických 

technik řešení problému, v kombinaci s naší kompetencí, založené mimo jiné na zkušenosti, můžeme 

častěji než dříve dosáhnout kvalitních řešení.     

 

Problém je stav, který určitým způsobem narušuje stabilitu systému. Problém vnáší 

do systému nerovnováhu a nestabilitu. 

Řešením problému lze obecně označit jakoukoliv cíleně zaměřenou činnost člověka, 

vedoucí k odstranění subjektivně nebo objektivně vnímaného stavu nerovnováhy 

a nestability. 

K základním pravidlům efektivního řešení problémů patří správně identifikovat a de-

finovat problém, stanovit si jednotlivé fáze postupu, vedoucího k řešení problému 

a v případě více členů řešitelského týmu, jasně si rozdělit role. 
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Efektivní řešitelský proces sestává za 7 fází v posloupnosti definice, analýzy, genero-

vání, třídění, hodnocení, rozhodování a realizace. 

 

1. Objasněte, co znamená řešitelský proces podle schématu „DAGHTR“! 

2. Jakými kompetencemi musí být vybaven rozhodovatel k řešení problému? 

3. Popište postup kreativního řešení problému ve všech třech navazujících etapách! 

 

Literatura k tématu: 

[1] RÖSSLER, M., Management II – Řešení problémů, [online]. [cit. 2016-10-24]. Do-

stupné z: https://stag-mvso.zcu.cz/portal/moje-studium/st-materialy.jsp. 

[2] [www.proberemto.cz], Kreativní řešení problémů: Formalizovaný proces kreati-

vity, [online]. [cit. 2016-10-24].  

Dostupné z: http://www.probermeto.cz/clanky/kreativni-reseni- problemu-for-

malizovany-proces-kreativity-cps-2. dil. 

[3] [http://www.paidagogos.net], Schéma vztahů vedoucích ke kompetenci,[online]. 

[cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2006/2/2/ar-

ticle.html/ 

https://stag-mvso.zcu.cz/portal/moje-studium/st-materialy.jsp


 

Kapitola 9 

Řízení informací a znalostí 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Vnímat současné informační prostředí v podnikatelské sféře a jeho nejdůleži-
tější faktory společenského a ekonomického růstu. 

• Charakterizovat současnou informační společnost a důsledky jejího vzniku pro 
každodenní život. 

• Specifikovat základní pojmy informační vědy. 
• Vysvětlit informační proces, jeho podstatu i cíle. 
• Specifikovat různé druhy informačních zdrojů. 
• Znát základní pojmy informační gramotnosti. 
• Uvědomit si důležitost klíčových kompetencí. 
• Popsat současné informační prostředí s akcentem na českou podnikatelskou 

sféru počátku 3. tisíciletí. 
• Sestavit úspěšnou informační strategii organizace. 
• Specifikovat jednotlivé informační systémy současné podnikové praxe. 
• Vnímat důležitost struktury informací pro zajištění podnikatelských aktivit, pro-

sperity a konkurenceschopnosti. 
• Vnímat podstatu Knowledge Managementu. 
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Klíčová slova: 

Architektura IS/IT, data, demokratická gramotnost, dokument, dokumentová gra-

motnost, dovednost, ekonomická gramotnost, elektronická výměna dat (EDI), 

emoční kompetence, existenciální gramotnost, finanční informace, funkční gramot-

nost, gramotnost, informace, informace interní, informační gramotnost, informační 

management, informační proces, informační prostředí, informační prostředí v podni-

katelské sféře, informační pyramida, informační realita, informační společnost, infor-

mační strategie organizace, informační středisko, informační systém organizace, in-

formační systémy, informační věda, informační zdroje, jazyková gramotnost, kance-

lářský informační systém (OIS), kompetence, komplexní gramotnost, komunikační 

gramotnost, kvalifikace, literární gramotnost, manažerské informační systémy (MIS), 

manažerská způsobilost, marketingové informace, metodologická gramotnost, 

moudrost, numerická (kvantitativní) gramotnost, obchodní informace, personální in-

formace, P. F. Drucker, písemnosti, počítačová (INTERNETová) gramotnost, pracovní 

kvalifikace, primární informační zdroje, profesní kompetence, sekundární informační 

zdroje, schopnost, spisový řád, spisová služba, strategické informace, systémy pro 

podporu vrcholového řízení (EIS), šedá literatura, technické informace, terciální infor-

mační zdroje, transakční systémy (TPS), týmové kompetence, vědomosti, výrobní in-

formace, vzdělávací proces, vzdělání, workflow, zkušenosti, znalosti, znalostní ma-

nagement (KM), způsobilost. 
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9.1 Úvod 

Rozvoj informační společnosti je jedním ze základních předpokladů optimalizace informačního pro-

cesu v reálné praxi: 

• znalost informačních zdrojů a jejich optimální využívání, 

• řízení toku informací, 

• řízení znalostí. 

9.2 Informační prostředí 

v podnikatelské sféře 

9.2.1 Nejdůležitější faktory společenského 

a ekonomického růstu 

• Donedávna – surovinové a ekonomické zdroje. 

• Dnes – informace a znalosti, charakterizované: 

• 4. faktor rozvoje společnosti (po půdě, kapitálu a práci), 

• základní podmínka hospodářské prosperity, 

• podstata podnikání, 

• výrobní faktor organizace a její úspěšnosti, 

• strategická surovina, 

• integrující faktor různých technických i vědních disciplín, 

• zdroj moci, 

• … 
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9.2.2 Informatizace společnosti 

Předchozí etapa – industrializace (podstatně rozšířila fyzické a možnosti a sílu člověka). 

V současné době – informatizace (znásobuje duševní schopnosti člověka a pomáhá tak řešit relativní 

i absolutní omezenost surovinových, energetických a ekonomických zdrojů – umožňuje šíření infor-

mací, jejich analytické hodnocení a formulaci alternativních návrhů na řešení problémů). 

9.2.3 Charakteristika informační společnosti 

Vzniká kvalitativní přeměnou industriální společnosti. 

Nositelem inovačních změn a výchozím zdrojem rozvoje jsou informace a znalosti. 

Probíhá intenzivní informatizace společnosti především rozvojem informačních a komunikačních 

technologií. 

Vyžaduje se znalost práce s informacemi, znalostní i zkušenostmi a související změny v myšlení, jed-

nání i organizování podnikatelských subjektů. 

Objem informací a znalostí se každých 3-5 let násobí. 

Zostřuje se konkurenceschopnost – nejvýznamnější oblastí se stává management informací a zna-

lostí ve všech společenských sférách. 

Rozhodujícím faktorem pro podnikatelskou sféru se stává produktivita znalostí a znalostních pra-

covníků (specialistů majících značné znalosti a schopnosti je prakticky využívat). 

Rozvíjí se informační ekonomika. 

Významně se zvyšuje závislost na elektronizaci života, se všemi pozitivními a negativními důsledky. 

Výrazně se mění pracovní prostředí, pracovní podmínky, pracovní návyky, rozvíjí se pracovní činnost 

v domácím prostředí. 

Společnosti výrazně dominuje uchovávání informací v elektronické podobě a elektronická komuni-

kace. 

Staré heslo “učit se, učit se, učit se“ je nahrazeno požadavkem „učit se učit“, kdy proces učení se 

a jeho zvládnutí je důležitější než samotná náplň tohoto procesu. 
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9.2.4 Důsledky vzniku informační společnosti pro 

každodenní život 

Pozitivní důsledky: dostupnost informací, jejich aktuálnost a úplnost, svobodu s nakládáním s infor-

macemi, zvýšení informovanosti ve všech sférách profesionálního i soukromého života, poměrně 

levnou výměnu informací v celosvětovém měřítku, okamžitý přenos informace včetně její archivace, 

nové obory obchodu (e-business) a peněžních služeb (e-banking), virtuální podnikání, globální spo-

lupráci, novou organizaci služeb… 

Negativní důsledky (míru působení nelze spolehlivě posoudit, ani odhadnout): určitou ztrátu sou-

kromí (dehumanizace komunikace elektronickými technologiemi), určitou ztrátu sociálních vazeb, 

nebezpečí zahlcení informacemi (informační exploze, výskyt redundantních informací, exformací…, 

ztrátu právního povědomí vyvolanou anonymitou přístupu na síť a dalšími faktory (např. copyright), 

zvýhodnění podmínek pro organizovaný zločin, některé problémy filosofické, morální, zdravotní (ne-

taholismus, internauti, psychické poruchy, problémy se zrakem a pohybovým aparátem), problema-

tiku ochrany dat a informací, nevyhovující současný vzdělávací systém…). 

9.3 Informační věda 

9.3.1 Informační věda 

V širším pojetí: vědecká disciplína studující cesty nebo vlastnosti, kterými organismy zpracovávají 

informace. 

Zpřesněné vymezení: průnik tří hlavních vědních disciplín – informační teorie, informační technolo-

gie (informatika) a aplikované informační vědy. 

Současný pohled: multidisciplinární integrační funkce různých vědních oborů, jakou zaujímala 

v předchozí vývojové etapě matematika. 

9.3.2 Data 

Základní jednotka informační vědy a informačního procesu. 
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Představují obvykle něco, co se dá v praxi získat experimentem, měřením, pozorováním (monitoro-

váním smysly) nebo šetřením. 

Objektivně zobrazují stavy nebo vlastnosti objektů nebo probíhající procesy v reálném prostředí ko-

lem nás (nezávisle na našem vědomí). 

Základem dat jsou znaky (tečky, čárky, noty…). 

Posloupnost znaků (abeceda, stupnice, desítková soustava čísel) představuje komunikovatelný pr-

vek. 

Význam znaků a jejich posloupností je smluvní – je nutné se dohodnout na způsobu interpretace 

jevů reálného světa. 

Soustava znaků je v podstatě kódem pro záznam dat jako základního prostředku přenosu a uchování. 

V širším pojetí – data jako numerické, textové, obrazové a zvukové údaje, aniž posuzujeme, co zna-

menají pro příjemce. 

9.3.3 Informace 

Jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě znalostí, zkušeností a vědomostí, kte-

rými disponuje, a která u příjemce snižují entropii (neurčitost, neuspořádanost) vzhledem k jeho 

potřebám a požadavkům. 

V užším slova smyslu – údaj, který je užitečný vzhledem ke skrytým nebo projeveným potřebám 

uživatele – takový údaj, fakt, zpráva či sdělení, které obohacují příjemcovo poznání (informace musí 

proto být pro příjemce nová). 

Ve své podstatě je informace výsledkem subjektivního poznání a myšlení, které opětovně iniciuje 

tvořivé myšlení a následně i jednání (informace lze považovat za zdroj, jehož disponibilita musí být 

zhodnocena správným pochopením a schopností informace zpracovat na základě poznávacích 

a myšlenkových procesů). 

„Informace lze chápat jako data obohacená o relevantnost a účelnost – přeměna dat na informace 

tedy vyžaduje znalosti“ (P. F. Drucker). 
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9.3.4 Typické vlastnosti „dobré“ informace 

Její kvalita závisí na: 

• relevanci, 

• správnosti, 

• včasnosti, 

• aktuálnosti, 

• úplnosti, 

• přiměřené podrobnosti, 

• ekonomičnosti (nákladovosti jejího získání). 

9.3.5 Znalosti 

Vznikají odvozením od informací pomocí určité posloupnosti formálních pravidel (porovnávání in-

formací, jejich třídění, analyticko-syntetické vyhodnocování, ověřování, prověřování informací 

v praxi…) a neformálních pravidel (interakce mezi zkušenostmi, dovednostmi, fakty, vztahy, hodno-

tami, myšlenkovými procesy a významem). 

Souvisejí s vymezováním pojmů, kategorizací, definováním a odvozováním závěrů z dostupných in-

formací a dat – často za použití schémat (hypotéz), vymezování z mechanismů odvozování závěrů, 

využití mimosmyslového vnímání (intuice, předpoklady, odhad)… 

Vznikají zasazením určitého množství informací do kontextu, jsou definovány v kontextu jiných in-

formací, vyvíjejí se a nejsou konečné – vymezují základní rámec  pro kognitivní procesy interpretace 

a poskytují předpoklady k pochopení systému souvislostí a možností (poskytují tak individuální kom-

petenci pracovat s informacemi, vyhledávat vhodné datové i informační zdroje a tvůrčím způsobem 

je využívat a interpretovat). 

9.3.6 Informační proces 

Z hlediska informačního a znalostního managementu považujeme informační proces posloupnost: 

data – informace – znalosti/zkušenosti – rozhodnutí – realizace – zisk. 
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9.3.7 Souvislosti mezi základními pojmy informačního 

procesu 

 

Obr.  13 Souvislosti mezi základními pojmy informačního procesu47 

9.3.8 Schéma informačního procesu 

Představuje vyšší stupeň operací mezi daty, informacemi, znalostmi a zkušenostmi a umožňuje před-

povídat data i informace na základě převzatých informací, znalostí i zkušeností. 

 
 

47 VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. Dotisk 1. vydání, Praha: Le-

xisNexis CZ, 2006, 399 s. ISBN 80-86920-01-1. 
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9.3.9 Vzdělávací proces 

Paralelní proces vedle procesu informačního. 

Probíhá v rodině a ve školském systému. 

Jedná se o předávání informací, znalostí a zkušeností následujícím i současným generacím ve formě 

vědomostí. 

9.3.10 Vědomosti 

Vědomosti představují souhrn dříve ověřených zapamatovatelných faktů a jasně vymezených 

vztahů mezi nimi. 

9.3.11 Zkušenosti 

Zkušenosti se formují využíváním vědomostí v praxi a hodnocením výsledků tohoto využívání (indi-

viduální zkušenosti). 

Komplexním využitím souhrnu zkušeností různých individualit opět vznikají znalosti, které se využijí 

jak v oblasti prognostiky, tak i průběžného vzdělávání (vzdělávací proces lze tedy považovat za pro-

ces generující znalosti). 

9.3.12 Zpětná vazba mezi znalostmi a zkušenostmi 

V informačním procesu je to prognóza. 

Ve vzdělávacím procesu pak průběžné vzdělávání. 

9.3.13 Cíl informačního procesu 

Poskytnout maximálně vyhovující služby za minimální ceny maximálnímu počtu uživatelů s mini-

mální administrativní náročností v optimálním čase a optimální formě. 

Poskytnout vyhodnocené informace ve formě alternativních návrhů přímo použitelných pro rozho-

dovací proces, zejména v oblasti taktického a strategického řízení. 
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Realizovat průběžný informační servis pro střední a dlouhodobý rozvoj organizace (firmy, školy, ZZ, 

úřadu státní správy…). 

9.3.14 Získávané informace v podnikatelské sféře 

• obchodní, 

• marketingové, 

• ekonomické, 

• vědecko-technické, 

• technologické, 

• průmyslově-právní ochrana (zejména patentové), 

• legislativní, 

• zpravodajské (externí firemní informace, informace o konkurenčním prostředí), 

• referenční, faktografické a numerické, 

• plnotextové a bibliografické, 

• citační (citační analýza), 

• ostatní (informace toxikologické, environmentální, bezpečnostní, logistické…). 

9.4 Informační zdroje 

9.4.1 Dokument 

Základní informační zdroj – sestává se z nosiče informací a množiny dat nebo informací, které jsou 

na něm zaznamenány a formálně i obsahově uspořádány. 

V současnosti: všechny primární informační zdroje, bez ohledu na jejich fyzikální podstatu, obsah 

a způsob prezentace (hmotné jednotky vznikající libovolným zaznamenáním dat či informací za úče-

lem jejich uchování v čase (archivace) a jejich přenosu v prostoru (distribuce). 
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9.4.2 Primární informační zdroje 

Tvoří je původní prameny, obsahující bezprostředně nová sdělení o výsledcích odborné a vědecké 

práce – původní sdělení, výsledky experimentů, výpočtů, měření, tvorba závěrů a koncepcí (nové 

výsledky tvůrčí práce – její primární obraz). 

Nejdůležitějšími jsou články v odborných časopisech a patenty. 

9.4.3 Šedá literatura 

Tři okruhy primárních informačních zdrojů, které nejsou běžně dosažitelné, jsou vydávány v malých 

nákladech a mají menší oběh mezi odborníky než ostatní druhy primárních zdrojů: 

• zprávy z vědeckých a odborných setkání, 

• výzkumné a vědecké zprávy, 

• vědecko-kvalifikační práce. 

9.4.4 Sekundární informační zdroje 

Zpracovávají primární informační zdroje systematicky ve formě periodických (referátové časopisy) 

nebo neperiodických (kompendia) publikací – neposkytují detailní informace uvedené ve zdrojích 

primárních, ale informují o tom, kde jsou informace k nalezení (bibliografické citace) a jaký je stručný 

souhrn těchto informací (výsledků – anotace, resumé, souhrn a abstrakt jako bibliografická citace + 

anotace). 

9.4.5 Terciální informační zdroje 

Zpracovávají primární i sekundární zdroje selektivně – zpracování bývá podřízeno konkrétnímu 

účelu, úvaze  a kritickému pohledu autora a uváděné skutečnosti nebývají dokládány literárními ci-

tacemi (hlavním účelem není úplnost informací, ale vhodnost výběru a způsob prezentace – logika, 

přehlednost, účelnost a hutnost) a informace jsou obvykle zpracovávány ve formě souvislého textu, 

nikoliv ve formě abstraktů či anotací (důraz je kladen na definování pojmů, vzájemné souvislosti 

a návaznosti, zdůraznění těch nejdůležitějších informací majících zásadní význam pro objasnění 

a pochopení dané problematiky v širších souvislostech). 
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9.4.6 Ostatní informační zdroje 

Obvykle neobsahují fakta, ale plní organizační, pomocnou a signální funkci – jsou to v podstatě in-

formace o informacích (seznamy periodik, překlady, seznamy autorů a specialistů, biografie význam-

ných osobností, seznamy soudních znalců, knihovní katalogy…) a zařazují se sem i další informační 

zdroje, jejichž začlenění do předchozích kategorií může být zatím diskutabilní, neustálené a varia-

bilní. 

9.4.7 Individuální informační zdroje 

Jsou vlastní především příslušnému specialistovi, odborníkovi, manažerovi… - ti získávají informace 

m. j. i komunikací se spolupracovníky, kolegy, ostatními odborníky (organizovaným nebo neorgani-

zovaným způsobem) 

• Neorganizované způsoby: tvůrčí diskuse mezi spolupracovníky, diskuse na nejrůznějších od-

borných a vědeckých setkáních, korespondence, telefonické hovory… 

• Organizované způsoby: nejrůznější druhy vědeckých a odborných setkání – semináře, ko-

lokvia, symposia, konference, sjezdy… 
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9.4.8 Dělení informačních zdrojů podle charakteru 

a účelu 

 

Obr.  14 Dělení informačních zdrojů podle charakteru a účelu48 

9.4.9 Klasický informační proces 

Posloupnost činností: 

Získávání – zpracování – ukládání – vyhledávání – distribuce – vyhodnocování – finalizace informací. 

  

 
 

48 VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. Dotisk 1. vydání, Praha: Le-

xisNexis CZ, 2006, 399 s. ISBN 80-86920-01-1. 
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9.4.10 Vyhledávání již uložených informací 

Posloupnost činností se mění: 

Identifikace problému – vyhledávání – získávání – vyhodnocování – finalizace informací. 

9.5 Základní pojmy 

9.5.1 Informační gramotnost 

K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje informace, 

a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. 

Vědí jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít 

je tak, aby se z nich mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou 

vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či vyřešení daného úkolu (Komise pro infor-

mační gramotnost při Asociaci amerických knihoven – ALA, 1989). 

„Informační gramotnost je schopnost efektivně vyhledávat a hodnotit informace, vztahující se k ur-

čité potřebě“ (W. Demo, M. Tessmer, 1986). 

„Definujeme informační gramotnost jako pochopení role a moci informací, schopnost informace vy-

hledávat a používat je při rozhodování, dále informace produkovat a zacházet s nimi za použití in-

formačních technologií – zkrátka informační gramotnost je přesahem tradičního pojetí gramotnosti 

a je odezvou na revoluční dobu, ve které žijeme“ (J. Olsen, B. Coons). 

„Informační gramotnost, schopnost efektivně vyhledat, zpracovat a využívat informace, umožňuje 

jedinci využívat příležitosti, které nabízí současná informační společnost“ (U. S. Association of Su-

pervision and Curriculum Development – ASCD). 

Informační gramotnost = gramotnost funkční + gramotnost počítačová. 
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9.5.2 Gramotnost 

Komplexní gramotnost. 

Funkční gramotnost: 

• literární, 

• dokumentová, 

• numerická (kvantitativní), 

• jazyková. 

Počítačová (INTERNETová) gramotnost. 

Komunikační gramotnost. 

Demokratická gramotnost. 

Ekonomická gramotnost. 

Metodologická gramotnost. 

Existenciální gramotnost. 

9.5.3 Komplexní gramotnost 

Zahrnuje schopnost čtení, psaní, počítání, dílčí znalosti informační gramotnosti, znalost angličtiny 

a jednoho dalšího cizího jazyka, schopnost produktivní komunikace. 

9.5.4 Funkční gramotnost 

Schopnost správně porozumět sdělované zprávě, vyjmout z ní relevantní informace, porovnat a od-

lišit je od podobných, ale přesto jiných informací, a relevantní informace pak vhodným způsobem 

použít. 

Schopnost aktivně participovat ve světě informací. 

Dělí se dále na literární, dokumentovou, numerickou (kvantitativní) a jazykovou. 
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9.5.5 Literární gramotnost 

Schopnost nalézt a porozumět informacím z textů, které nejsou určeny jako primární zdroj informací 

– uplatněním tvůrčího přístupu a představivosti (esej, komentář, úvodník, báseň, recenze…). 

9.5.6 Dokumentová gramotnost 

Schopnost vyhledat a využít přesně definovanou informaci a schopnost na ni adekvátně reagovat 

(jízdní řád, vyplnění žádosti, formuláře, daňového přiznání, sepsání strukturovaného životopisu, po-

chopení vypovídací schopnosti tabulek, grafů, schémat, map…). 

9.5.7 Numerická (kvantitativní) gramotnost 

Schopnost pracovat s čísly, aplikovat ve správném pořadí matematické operace s číselnými údaji, 

získané výsledky správně interpretovat, správně volit a používat matematické operace na číselné 

údaje v tištěných textech, tabulkách, grafech na základě uplatnění logického myšlení (bilancování 

šekové knížky, výpočet úroků a splátek, interpretace základních statistických pojmů…). 

9.5.8 Jazyková gramotnost 

Schopnost dorozumět se v cizím jazyce, především v angličtině (tzv. „zemština“) a dalších, schopnost 

produktivně komunikovat v těchto jazycích. 

9.5.9 Počítačová (internetová) gramotnost 

Schopnost používat počítač a jeho periférie ve formě pracovního nástroje (psaní textu, řešení výpo-

četních úloh s využitím kancelářských systémů, tisk textu, zálohování, grafické úpravy…), pochopení 

textu a vytvoření jednoduchého multimediálního dokumentu (text, zvuk, grafický záznam), použí-

vání počítače zapojeného do sítě (odesílání a příjem elektronické pošty, vyhledávání na internetu 

pomocí webových prohlížečů), orientovat se ve vlastním výpočetním systému, schopnost vyhledá-

vat a filtrovat informace. 
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9.5.10 Komunikační gramotnost 

Schopnost produktivní ústní i písemné komunikace, neverbální komunikace, schopnost komunikace 

individuální, v týmu, v organizaci i s veřejností, schopnost efektivního naslouchání. 

9.5.11 Demokratická gramotnost 

Schopnost chápat podstatu demokracie, její přednosti, problémy, nedostatky, ohrožení demokracie, 

znalost lidských práv a svobod i základních pojmů občanské angažovanosti. 

9.5.12 Ekonomická gramotnost 

Znalosti a dovednosti nutné pro zvládnutí osobního a profesního života v tržních vztazích, pochopení 

základů zákaznického, podnikatelského, finančního, obchodního a manažerského chování, základy 

e-businessu… 

9.5.13 Metodologická gramotnost 

Znalost základních operací klasické logiky a metodologie řešení problémů (sběr a analýza dat, třídění 

a zpracování dat, heuristické a kreativní metody, metody optimalizace výběru variant, rozhodování, 

týmová spolupráce, statistické metody, zobrazování složitých jevů, síťové grafy…). 

9.5.14 Existenciální gramotnost 

Schopnost klást otázky o smyslu a hodnotě lidské existence, řešení problémů na základě hlubších 

znalostí a svobodného uvažování, tolerance k existencionálním koncepcím, zakotvení morálních zá-

sad a životních hodnot, plánování vlastního života, vztahy k ostatním, individuální a společenská 

odpovědnost. 

9.5.15 Kompetence 

Vyjadřuje rozsah působnosti, pravomoc, souhrn oprávnění a povinností, které jsou svěřeny právnic-

kou formou určitému jednotlivci, orgánu nebo organizaci. 
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Soubor vědomostí, schopností, kvalifikace, zručnosti, obratnosti, odborné způsobilosti a dovednosti 

vytvářející základní způsobilost pro výkon dané profese. 

V oblasti managementu jsou chápány jako sociálně ekonomický znak, schopnost vykonávat určitou 

funkci a dosahovat při tom konkrétní výkonnosti. 

Nadřazený pojem pojmům gramotnost. 

9.5.16 Klíčové kompetence (Národní ústav pro výzkum 

gramotnosti, USA) 

• komunikační kompetence, 

• rozhodovací kompetence, 

• interpersonální kompetence, 

• kompetence celoživotního učení. 

9.5.17 Klíčové kompetence (J. Truneček) 

• komunikativnost (včetně znalosti cizích jazyků), 

• schopnost učit se, 

• personální a interpersonální dovednosti, práce v týmu, 

• schopnost řešit problémy a problémové situace, 

• schopnost využívat při řešení problémů matematických a statistických postupů, 

• schopnost využívat informační technologie a pracovat s informacemi. 

9.5.18 Profesní kompetence 

• odborná kompetence (odbornost), 

• metodická kompetence (znalosti a zkušenosti), 

• sociální kompetence (dovednosti a schopnosti), 
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• osobní kompetence (schopnosti a dovednosti). 

9.5.19 Týmová kompetence 

Zahrnuje empatii, upřímnost, uznání platnosti lepšího argumentu, schopnost kompromisu, ochotu 

vést, ale i naslouchat, schopnost měnit roli, reflektivitu a schopnost kriticky hodnotit svůj výkon 

podle dosažených výsledků. 

9.5.20 Emoční inteligence (Boyatzis, Goleman) 

Kompetence vztahující se k vlastní osobě – sebeuvědomění, sebehodnocení, sebeovládání, sebeří-

zení a motivace k vyšším cílům. 

Kompetence v oblasti mezilidských vztahů – empatie, schopnost ovlivňovat druhé, schopnost vést, 

schopnost působit jako katalyzátor změn a schopnost vytvářet vazby. 

9.5.21 Evropské standardy manažerských způsobilostí 

Základní okruhy kompetencí: 

• A. řízení činností 

• B. řízení zdrojů 

• C. řízení lidí 

• D. řízení informací 

Speciální okruhy kompetencí: 

• řízení energetických toků, 

• řízení kvality, 

• řízení projektů. 
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9.5.22 Kvalifikace 

Způsobilost, schopnost nebo souhrn schopností a dovedností, které jedinec (skupina) získal, nebo 

které vyžadují pro určitou pracovní činnost nebo pro určité pracovní místo – s předepsaným stup-

něm složitosti a namáhavosti práce a ve vyžadované kvalitě. 

Považuje se za soukromý statek, se kterým se obchoduje na trhu práce – je to tedy zboží. 

9.5.23 Pracovní kvalifikace 

Souhrn vlastností a způsobilostí pracovní síly k výkonu určité ekonomické činnosti – dělí se na: 

• Všeobecné prvky kvalifikace – zodpovědnost, pečlivost, svědomitost, předpoklady pro tý-

movou práci… 

• Speciální prvky kvalifikace – odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro práci určitého 

druhu, získané vzděláním, průpravou a praxí   v příslušném oboru činnosti. 

9.5.24 Schopnost 

Soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání určité činnosti (naučené a vrozené dispozice 

k určitému druhu výkonu) – dělí se (dle Guilforda) na: 

• percepční – zrak, sluch, hodnocení vzdálenosti, vnímání, pozornost…, 

• psychomotorické – senzomotorická koordinace pohybů, obratnost…, 

• inteligenční – paměť, poznávání, konvergentní a divergentní myšlení, hodnocení… 

9.5.25 Dovednost 

Získaná dispozice (učením, cvičením, zkušeností) vykonávat správně a účelně komplexní a při tom 

konkrétní, jednoznačně vymezené činnosti v oblasti pohybové, sociální, jazykové a intelektuální 

(manažerské, interpersonální, emocionální i relaxační) – toto jednání se cvičením a používáním stává 

zautomatizovaným a nevyžaduje tedy vědomou kontrolu. 
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9.5.26 Způsobilost 

Schopnost nabývat práv, plnit úkoly nebo povinnosti v souvislosti s právní subjektivitou (mít práva 

a povinnosti, být oprávněn a zavázán stávat se subjektem právních vztahů vlastními úkony a nést 

následky svého protiprávného jednání) – rozeznáváme: 

• Právní subjektivitu fyzické osoby (vzniká narozením a končí smrtí). 

• Právní subjektivitu právnické osoby (počíná jejím vznikem a končí jejím zánikem). 

9.5.27 Vzdělání 

Výsledek osvojování systemizovaných vědomostí, poznatků a návyků se zřetelem k charakteru dané 

kultury. 

Při osvojování poznatků se vytvářejí charakterové, citové, volní, tělesné i rozumové vlastnosti 

a schopnosti. 

Zahrnuje: 

• Stránku poznávací, operační (operace a dovednosti, které si člověk osvojuje). 

• Hodnotovou stránku (usměrňování jedince k vytvoření pozitivní hierarchie hodnot). 

Kvalita vzdělání není dána množstvím poznatků a vědomostí, ale jejich uceleností, hloubkou 

a jejich chápání v souvislostech. 

Vzdělání je schopnost samostatně a svobodně myslet – tedy zpracovávat informace a rozlišovat 

kontext informací. 

9.6 Současné informační prostředí 

9.6.1 Základní podmínka hospodářské prosperity 

a konkurenceschopnosti v podnikání 

Vybudování systému, umožňujícího poskytovat správné informace ve správnou dobu na správném 

místě ve správné formě. 
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9.6.2 Charakteristika české podnikatelské sféry počátku 

třetího tisíciletí 

Pomalé a postupné doceňování významu informací pro strategický rozvoj. 

Absence strategického, informačního a kontrolního systému v organizacích. 

Skutečnost, že vrcholový management se v dostatečné míře nezabývá průběžným hodnocením vý-

voje organizace z hlediska potřeb implementace přijaté strategie, vývoje komunikace a vývoje kon-

kurenceschopnosti. 

Nedostatečná připravenost managementu na interpretaci získaných informací. 

Podceňování práce s informacemi, (projevující se např. rušením technických knihoven, firemních 

informačních středisek…). 

Poměrně nízký přehled o dostupných informačních zdrojích a službách. 

Nesystematické využívání informačních produktů a služeb, včetně nesystematického studia nových 

informací pracovníky taktického i strategického managementu. 

Nevybudované vazby mezi informačními středisky a odbornými útvary organizací (absence týmové 

spolupráce). 

Nedostatečné vědomí odborných útvarů o komplexním informačním zabezpečování potřeb organi-

zace jako neoddělitelné součásti jejich činnosti. 

Pomalé pronikání vědomí o tom, že kvalitní informace jsou výhodnou investicí, za kterou je třeba 

zaplatit odpovídající cenu. 

Existence poměrně vysoké „cenové citlivosti“ uživatelů informačních služeb. 

Nedostatečná firemní kultura, podporující sdílení informací a znalostí. 

Historicky přetrvávající vnímání informačních středisek jako oddělení VTEI (resp. technických kniho-

ven). 

9.6.3 Stručná charakteristika situace 

Informaci, kterou máme, nepotřebujeme. 

Informaci, kterou chceme, není ta, kterou potřebujeme. 
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Informace, kterou potřebujeme, není k dispozici (resp. ji nemůžeme v reálném čase získat). 

9.6.4 Informační realita v západních zemích 

Většina informací v organizacích a většina informací, o které se lidé skutečně zajímají, není v pamě-

tech počítačů. 

Manažeři dávají přednost získávání informací spíše od lidí než z počítačů (lidé přidávají informacím 

hodnotu tím, že je interpretují a uvádějí do souvislostí). 

Čím složitější a detailnější je přístup k řízení informací, tím méně je pravděpodobné, že se tím změní 

jednání kohokoliv. 

Všechny informace nemusejí být společné a sdílené – pružnost a určitá neuspořádanost v informa-

cích je do jisté míry žádoucí. 

Čím více toho firma ví o své klíčové podnikatelské aktivitě a čím více se o ni stará, tím menší je 

pravděpodobnost, že se zaměstnanci shodnou na společné definici této aktivity. 

Jsou-li informace moc a peníze, nelze očekávat, že lidé budou informace snadno sdílet. 

Ochota jednotlivců používat specifický formát informací je přímo úměrná míře, v jaké se podíleli na 

definování formátu nebo v jaké míře důvěřují těm, kteří se na tom podíleli. 

Chce-li firma vytěžit maximum z využívání elektronické komunikace, musejí se zaměstnanci nejprve 

naučit komunikovat z očí do očí. 

Lidé jsou významnými zdroji a integrátory informací – jakékoliv modely informací by proto měly 

zahrnovat lidi. 

Neexistuje přílišná informovanost – jsou-li informace skutečně užitečné, pak náš zájem o ně je ne-

nasytný. 

9.6.5 Rozdělení firem z hlediska rozvoje informační 

společnosti a významu informací 

Ty, které věci dělají. 

Ty, které jsou přesvědčeny, že věci dělají. 

Ty, které vidí, jak se věci dělají. 
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Ty, které jsou překvapeny tím, co se stalo. 

Ty, které nemají ani potuchy, že se něco stalo. 

9.6.6 Charakteristika podnikatelského prostředí 

(nadsázka Murphyho zákony) 

Suma inteligence na naší planetě zůstává nezměněná, avšak počet obyvatel nezadržitelně stoupá… 

Jediná důležitá informace v podniku, je vědět, kdo o čem ví. 

Nikdo nesmí být nikdy na svém místě. 

Prokažte někomu laskavost a v krátké době to budete mít v popisu práce. 

V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží – je třeba jej neprodleně propustit! 

V úředním styku se informace zamlžují směrem vzhůru („pravidlo defaktizace“). 

Každý může učinit rozhodnutí, má-li k tomu dostatek podkladů. 

Dobrý ředitel může učinit rozhodnutí i při nedostatku podkladů. 

Dokonalý ředitel může zastávat své místo a nevědět vůbec nic. 

Některé věci nelze vědět – nevíme však, o které věci jde 

Fakta sama jsou nedůležitá, důležité je, jak je dokážete pojmenovat. 

Hovořte v jednoduchých oznamovacích větách, o jejichž pravdivosti nenapadne nikoho pochybovat. 

Snadno pochopitelná a prakticky využitelná nepravda je prospěšnější než komplikovaná a zcela ne-

srozumitelná pravda. 

Čím více expertů vyhledáte, tím více řešení svých problémů najdete. 

Čím více se budete snažit nezopakovat chyby svých předchůdců, tím máte větší naději na to, že se 

vám to povede. 
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9.6.7 Směry vývoje informační společnosti vyspělých 

zemí 

Informační a znalostní potřeby organizací a manažerů se budou rychle měnit. 

Úspěšná podnikatelská strategie organizace bude vyžadovat především informace o událostech 

a podmínkách mimo organizaci (externí firemní informace). 

Klíčovým problémem se stává vývoj a optimalizace vhodných metod pro shromažďování a analyzo-

vání především externích firemních informací. 

Dojde ke změně pojmu organizace a organizování – organizaci bude nutno přizpůsobovat jejím spe-

cifickým podmínkám, specifickým úkolům, době, místu a kvalitě pracovníků. 

Poroste podíl pracovníků v organizaci, které nebude možno řídit tradičními postupy (práce doma, 

specialisté…). 

Dojde k rozvoji informačního a znalostního managementu. 

Stále více se bude profilovat funkce znalostního specialisty. 

Perspektivně se bude přecházet na model učící se organizace, za preference aktivního a průběžného 

učení se z činnosti vlastní, z činnosti spolupracovníků i z činnosti konkurence. 

9.7 Informační strategie organizace 

9.7.1 Obsah informační strategie 

Specifikace klíčových informací: 

• Pro hodnocení stavu trhu. 

• Pro vyhodnocování trendů vývoje trhu. 

• O postavení organizace na trhu s ohledem na konkurenci. 

• Pro vyhodnocení aktuálního interního stavu organizace (a dosavadního průběhu všech pro-

cesů v organizaci). 
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Přehled standardů, které chce organizace uplatňovat při budování IS. 

Objem finančních prostředků a dalších zdrojů, které organizace vyčlení na realizaci informační stra-

tegie. 

Program rozvoje IS ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

Zásady pro vyhodnocování účinnosti informační strategie a IS. 

9.7.2 Úspěšná informační strategie organizace 

Přímou návaznost na podnikatelskou strategii a komplexní strategii řízení jakosti (TQM), návaznost 

na ekologický management, problematiku bezpečnosti práce, sociálních aspektů a zdraví spolupra-

covníků. 

Všechny interní činnosti a funkce organizace od předvýrobních etap, přes výrobu až po prodej 

(včetně obslužných činností). 

Optimální využívání informačních technologií. 

Specifikaci oblastí vyšší konkurenceschopnosti. 

Explicitní formulaci informační strategie ve zvláštním dokumentu, schváleném vrcholovým vedením. 

Prosazování strategie vrcholovým vedením a získání naprosté většiny spolupracovníků pro její reali-

zaci. 
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9.7.3 Příklad členění dokumentu „organizační 

a legislativní aspekty o informační strategii“ 

 

Obr.  15 Příklad členění dokumentu „Organizační a legislativní aspekty o informační strategii“49 

  

 
 

49 VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. Dotisk 1. vydání, Praha: Le-

xisNexis CZ, 2006, 399 s. ISBN 80-86920-01-1. 
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9.7.4 Struktura informační strategie organizace 

 

Obr.  16 Struktura informační strategie organizace50 

9.7.5 Doporučení pro vrcholové vedení 

Všichni členové vrcholového vedení musí ve své činnosti akceptovat skutečnost, že v konkurenčním 

prostředí tržní ekonomiky jsou informace, s nimiž organizace disponuje, jedním z rozhodujících 

zdrojů její dlouhodobé prosperity. 

Všichni členové vrcholového vedení musí být seznámeni s principy současných informačních tech-

nologií, s postupy zavádění těchto technologií do praxe (včetně průběžného doplňování odpovídají-

cích vědomostí a zkušeností) a musí rutinně informační technologie ve své práci používat. 

Přijetí rozhodnutí o zpracování informační strategie organizace. 

Získání široké podpory pro realizaci zpracované a schválené informační strategie u pracovníků střed-

ního managementu i u většiny spolupracovníků. 

 
 

50 VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. Dotisk 1. vydání, Praha: Le-

xisNexis CZ, 2006, 399 s. ISBN 80-86920-01-1. 
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Důsledná realizace informační strategie tak, jak byla zpracována a naplánována, s dodržením jed-

notné strategie a dosahování jasně definovaných cílů. 

 

Informační společnost lze dnes charakterizovat v mnoha ohledech. Vzniká kvalita-

tivní přeměnou industriální společnosti. Nositelem inovačních změn a výchozím zdro-

jem rozvoje jsou informace a znalosti. Probíhá intenzivní informatizace společnosti 

především rozvojem informačních a komunikačních technologií. Vyžaduje se znalost 

práce s informacemi, znalostní i zkušenostmi a související změny v myšlení, jednání i 

organizování podnikatelských subjektů. Objem informací a znalostí se každých 3-5 let 

násobí. Zostřuje se konkurenceschopnost – nejvýznamnější oblastí se stává ma-

nagement informací a znalostí ve všech společenských sférách. Rozhodujícím fakto-

rem pro podnikatelskou sféru se stává produktivita znalostí a znalostních pracovníků 

(specialistů majících značné znalosti a schopnosti je prakticky využívat). Rozvíjí se in-

formační ekonomika. Významně se zvyšuje závislost na elektronizaci života, se všemi 

pozitivními a negativními důsledky. Výrazně se mění pracovní prostředí, pracovní 

podmínky, pracovní návyky, rozvíjí se pracovní činnost v domácím prostředí. Společ-

nosti výrazně dominuje uchovávání informací v elektronické podobě a elektronická 

komunikace. Staré heslo “učit se, učit se, učit se“ je nahrazeno požadavkem „učit se 

učit“, kdy proces učení se a jeho zvládnutí je důležitější než samotná náplň tohoto 

procesu. 

Informační věda je vědní disciplína, studující cesty nebo vlastnosti, kterým organismy 

zpracovávají informace. 

Data (údaje) jsou základní jednotkou informační vědy a informačního procesu. Před-

stavují obvykle něco, co se dá v praxi získat experimentem, měřením, pozorováním 

(monitorováním smysly) nebo šetřením. Objektivně zobrazují stavy nebo vlastnosti 

objektů nebo probíhající procesy v reálném prostředí kolem nás (nezávisle na našem 

vědomí). Základem dat jsou znaky (tečky, čárky, noty…). Posloupnost znaků (abeceda, 

stupnice, desítková soustava čísel) představuje komunikovatelný prvek. Význam 

znaků a jejich posloupností je smluvní – je nutné se dohodnout na způsobu interpre-

tace jevů reálného světa. Soustava znaků je v podstatě kódem pro záznam dat jako 

základního prostředku přenosu a uchování. V širším pojetí – data jako numerické, tex-

tové, obrazové a zvukové údaje, aniž posuzujeme, co znamenají pro příjemce. 

Informace jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě znalostí, 

zkušeností a vědomostí, kterými disponuje, a která u příjemce snižují entropii (neur-

čitost, neuspořádanost) vzhledem k jeho potřebám a požadavkům. V užším slova 
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smyslu – údaj, který je užitečný vzhledem ke skrytým nebo projeveným potřebám 

uživatele – takový údaj, fakt, zpráva či sdělení, které obohacují příjemcovo poznání 

(informace musí proto být pro příjemce nová). Ve své podstatě je informace výsled-

kem subjektivního poznání a myšlení, které opětovně iniciuje tvořivé myšlení a ná-

sledně i jednání (informace lze považovat za zdroj, jehož disponibilita musí být zhod-

nocena správným pochopením a schopností informace zpracovat na základě pozná-

vacích a myšlenkových procesů). „Informace lze chápat jako data obohacená o rele-

vantnost a účelnost – přeměna dat na informace tedy vyžaduje znalosti“ (P. F. Druc-

ker). 

Znalosti vznikají odvozením od informací pomocí určité posloupnosti formálních pra-

videl (porovnávání informací, jejich třídění, analyticko-syntetické vyhodnocování, 

ověřování, prověřování informací v praxi…) a neformálních pravidel (interakce mezi 

zkušenostmi, dovednostmi, fakty, vztahy, hodnotami, myšlenkovými procesy a význa-

mem). Souvisejí s vymezováním pojmů, kategorizací, definováním a odvozováním zá-

věrů z dostupných informací a dat – často za použití schémat (hypotéz), vymezování 

z mechanismů odvozování závěrů, využití mimosmyslového vnímání (intuice, předpo-

klady, odhad)… Vznikají zasazením určitého množství informací do kontextu, jsou de-

finovány v kontextu jiných informací, vyvíjejí se  a nejsou konečné – vymezují základní 

rámec  pro kognitivní procesy interpretace a poskytují předpoklady k pochopení sys-

tému souvislostí a možností (poskytují tak individuální kompetenci pracovat s infor-

macemi, vyhledávat vhodné datové i informační zdroje a tvůrčím způsobem je využí-

vat a interpretovat). 

Vědomosti představují souhrn dříve ověřených zapamatovatelných faktů a jasně vy-

mezených vztahů mezi nimi. 

Zkušenosti se formují využíváním vědomostí v praxi a hodnocením výsledků tohoto 

využívání (individuální zkušenosti). Komplexním využitím souhrnu zkušeností různých 

individualit opět vznikají znalosti, které se využijí jak v oblasti prognostiky, tak i prů-

běžného vzdělávání (vzdělávací proces lze tedy považovat za proces generující zna-

losti). 

Mezi základní cíle informačního procesu patří zejména poskytnout maximálně vyho-

vující služby za minimální ceny maximálnímu počtu uživatelů s minimální administra-

tivní náročností v optimálním čase a optimální formě, poskytnout vyhodnocené in-

formace ve formě alternativních návrhů přímo použitelných pro rozhodovací proces, 

zejména v oblasti taktického a strategického řízení a realizovat průběžný informační 
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servis pro střední a dlouhodobý rozvoj organizace (firmy, školy, ZZ, úřadu státní 

správy…). 

Informační gramotnost znamená, že k jejímu dosažení musí být jedinec schopen ro-

zeznat, kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. 

Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou 

znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli 

učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít in-

formace potřebné k určitému rozhodnutí či vyřešení daného úkolu. 

Kompetence vyjadřuje rozsah působnosti, pravomoc, souhrn oprávnění a povinností, 

které jsou svěřeny právnickou formou určitému jednotlivci, orgánu nebo organizaci. 

Soubor vědomostí, schopností, kvalifikace, zručnosti, obratnosti, odborné způsobi-

losti a dovednosti vytvářející základní způsobilost pro výkon dané profese. V oblasti 

managementu jsou chápány jako sociálně ekonomický znak, schopnost vykonávat ur-

čitou funkci a dosahovat při tom konkrétní výkonnosti. Nadřazený pojem pojmům 

gramotnost. 

Dovednost je získaná dispozice (učením, cvičením, zkušeností) vykonávat správně 

a účelně komplexní a při tom konkrétní, jednoznačně vymezené činnosti v oblasti po-

hybové, sociální, jazykové a intelektuální (manažerské, interpersonální, emocionální 

i relaxační) – toto jednání se cvičením a používáním stává zautomatizovaným a nevy-

žaduje tedy vědomou kontrolu. 

Způsobilost je schopnost nabývat práv, plnit úkoly nebo povinnosti v souvislosti 

s právní subjektivitou (mít práva a povinnosti, být oprávněn a zavázán stávat se sub-

jektem právních vztahů vlastními úkony a nést následky svého protiprávného jednání) 

– rozeznáváme právní subjektivitu fyzické osoby (vzniká narozením a končí smrtí) 

a právní subjektivitu právnické osoby (počíná jejím vznikem a končí jejím zánikem). 

Vzdělání je výsledek osvojování systemizovaných vědomostí, poznatků a návyků se 

zřetelem k charakteru dané kultury. Při osvojování poznatků se vytvářejí charakte-

rové, citové, volní, tělesné i rozumové vlastnosti a schopnosti. Zahrnuje stránku po-

znávací, operační (operace a dovednosti, které si člověk osvojuje) a hodnotovou 

stránku (usměrňování jedince k vytvoření pozitivní hierarchie hodnot). Kvalita vzdě-

lání není dána množstvím poznatků a vědomostí, ale jejich uceleností, hloubkou a je-

jich chápání v souvislostech. Vzdělání je schopnost samostatně a svobodně myslet – 

tedy zpracovávat informace a rozlišovat kontext informací. 
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Moudrost se v informační hierarchii považuje za soubor znalostí, vycházejících z po-

chopení podstaty problematiky v daných souvislostech, z využití rozumové i emocio-

nální inteligence (znalostní kompetence), jeho hodnotících kritérií a individuálního 

vztahu k okolnímu prostředí (světu), a vycházející z vysokého stupně lidského po-

znání. Jde o soubor znalostí předávaný mezi generacemi, který je jedinec schopen 

využívat a dále rozvíjet. 

 

1. Specifikujte hlavní rozdíly mezi daty, informacemi a znalostmi! 

2. Co je to tacitní znalost a jaké přináší problémy při efektivním řízení znalostních 

pracovníků? 

3. Přibližte strukturu informací podniku pro zajištění podnikatelských aktivit, pro-

sperity a konkurenceschopnosti! 

4. S jakými formami informačních systémů může pracovat současný top ma-

nagement podniku? 
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Kapitola 10 

Krizové řízení a řízení rizik 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit význam informací a kontextu na vyhodnocení rizikové situace 
• charakterizovat časté příčiny rizikových situací 
• vysvětlit roli osobnosti manažera v míře akceptace rizika 
• zanalyzovat riziko metodou RIPRAN 

 

Klíčová slova: 

Riziko, riziková situace, kontext, RIPRAN, hrozba, scénář, strom rizik. 
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10.1 Úvod do managementu rizika 

10.1.1 Pojem „riziko“ 

Samotný pojem „riziko“ pochází ze 17. století, kdy se užívalo zejména v námořní dopravě jako ozna-

čení pro možné úskalí na moři v podobě skály či útesu. Slovo neslo čistě negativní význam spojený 

s vystavení se nepříznivým okolnostem. V současné době vnímáme pojem riziko v několika úrovních, 

a to jak v negativním (očekávání nežádoucího výsledku), tak i pozitivním významu (možnost žádou-

cího výsledku): 

• odchýlení skutečných výsledků od očekávaných, 

• nebezpečí negativní odchylky (tzv. čisté riziko), 

• možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko), 

• neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

10.1.2 Časté příčiny rizikových situací 

Příčiny vzniku rizikových situací lze nalézt jak v samotném osobnostním přístupu manažera k riziku, 

tak i ve vnějším prostředí organizace. Obecně lze příčiny rizikových situací rozdělit do tří skupin: 

• psychologická (tzv. kognitivní předpojatost): 

• iluze o lepším stavu skutečnosti, 

• víra, že horší varianta nenastane, 

• hledání důkazů pro lepší / popření pro horší variantu. 

• organizační (vycházejí z nevhodně vytvořené organizační struktury): 

• komunikační bariéry, 

• absence sytému rozpoznání hrozeb, 

• zkreslování či zadržování nepříjemných informací. 

• politická (spočívají zejm. v chybách v rozhodovacím systému): 

• nerovnováha moci, 
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• zájmové skupiny. 

10.1.3 Úhel pohledu a osobnost manažera 

Pro řízení rizika je vždy naprosto zásadní míra informovanosti manažera, který rizikovou situaci po-

suzuje a který také rozhoduje o následných opatřeních. Míra informovanosti umožňuje posunout 

rizikovou situaci do adekvátního kontextu. Platí zde přímá úměra – čím více informací manažer 

k dané situaci má k dispozici, tím reálnějšího kontextu při jejím posuzování dosáhne a tím kvalitnější 

rozhodnutí následně učiní. 

K dokreslení významu informací pro posouzení dané situace ve správném kontextu lze použít např. 

video na odkazu http://www.youtube.com/watch?v=E3h-T3KQNxU nebo Obr. 21. 

 

Obr.  17 Příklad důležitosti dostupných informací pro posouzení rizikové situace 

Obr. 21 dokládá, jak jednu a tutéž situaci posoudíme zcela odlišně, získáme-li více informací, jež 

danou situaci posunou do jiného kontextu. Zprvu vidíme pouze výseč 1. Danou situaci bychom prav-

děpodobně posoudili jako zcela bezrizikovou. Získáme-li další informace (viz výseč 2), zjistíme jasný 

zdroj rizika v podobě žraloka chystajícího se zaútočit. Teprve když získáme ucelený pohled (viz výseč 

3), zjistíme, že žralok není zdrojem rizika nýbrž jeho možnou obětí. 
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Obr.  18 Příklad odlišného přístupu k rizikové situaci dle osobnosti manažera 

Obr. 22 zase dokládá různý přístup k riziku odvíjející se od osobnosti manažera, jež danou rizikovou 

situaci posuzuje. Představte si situaci, že jste kapitánem námoří vojenské lodi a ocitli jste se upro-

střed válečného konfliktu. Panuje nepříznivé počasí, nad hladinou se valí hustá mlha, která snižuje 

viditelnost na pouhé 2 m. V tom váš plavčík vyšle signál znamenající loď na obzoru. Nevíte, co je to 

za loď, zda se jedná o loď nepřítele nebo vaše kolegy v boji. Jak se zachováte? Obecně máte tři mož-

nosti: 

1. Vyčkáte, až si budete jisti, co je to za loď. 

2. Odplujete co nejrychleji pryč. 

3. Okamžitě zaútočíte. 

Dle odborníků je správná druhá a třetí varianta. Záleží pouze na osobnosti manažera a na jeho 

ochotě podstupovat riziko. 

V prvním případě prodlužováním rizikové situace zvyšujete pravděpodobnost, že, v případě, že se 

jedná o loď nepřítele, zaútočí oni jako první, čímž ohrožujete svou loď a veškeré členy posádky. 

Ve druhém případě je vaše míra akceptace rizika velmi nízká. Radši zcela opustíte rizikovou situaci, 

než byste jakékoliv riziko podstoupili. 

Ve třetím případě je vaše míra akceptace rizika vysoká, ovšem nikoliv rizika na vaší straně. Radši 

zcela odstraníte jakýkoliv potenciální zdroj rizika, i kdyby se nakonec ukázal opak, než abyste ohrozili 

vám svěřený majetek či tým pracovníků. 
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10.2 Analýza rizik metodou RIPRAN 

• Metoda analýzy rizika RIPRAN se používá zejm. při řízení projektových rizik. Jedná se o zkratku 

RIsk PRoject ANalysis. Autorem metody je doc. Ing. Bronislav Lacko, CSc. 51 

• Celý proces analýzy rizik rozděluje metoda RIPRAN do následujících čtyř kroků: 

1. Identifikace rizika. 

2. Stanovení hodnoty rizika. 

3. Reakce na riziko. 

4. Celkové zhodnocení rizika. 

10.2.1 Identifikace rizika 

• Cílem této fáze je odhalení hrozeb (H) a tvorba scénářů (Sn). Pojmem hrozba rozumíme kon-

krétní projev nebezpečí. Scénářem pak označujeme děj, který nastane v důsledku hrozby 

(hrozba je tedy příčinou scénáře). 

• Příklad: 

• H - výskyt chřipkové epidemie v jarním období (březen-duben) 

• S - onemocní skoro 30 % zaměstnanců (vycházíme ze statistických údajů firmy z minulých let) 

• Zpravidla však jedna hrozba vede k několika různým scénářům. V tom případě vytváříme strom 

rizik (viz Obr. 23). 

 

Obr.  19 Strom rizik 

 
 

51 srov. www.ripran.cz 
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Příklad: 

• H – výskyt chřipkové epidemie v jarním období (březen-duben)  

• S1 – onemocní skoro 30 % zaměstnanců 

• S1a – nestihneme splnit objednávku v termínu (podnik bude musit platit penále) 

• S1b – nižší počet obchodníků uzavře méně obchodů na následující období (podnik dosáhne niž-

šího zisku). 

• K identifikaci rizika lze využít celou řadu různých zdrojů či technik známých z managementu, 

jako např.: 

• brainstorming, 

• delphi, 

• analýza dostupné dokumentace, 

• rozhovory se specialisty. 

10.2.2 Stanovení hodnoty rizika 

• Ke stanovení hodnoty daného rizika je zapotřebí určit dvě vstupní veličiny: 

• P - hodnotu pravděpodobnosti, že riziko nastane (uvádí se v % / 100), 

• D – hodnotu předpokládaného dopadu rizika (v měnové jednotce). 

• Hodnota rizika se pak vypočítá dle následujícího jednoduchého vzorce:  

 

Příklad: 

• P = (výskyt chřipkové epidemie) 50 %  

• D = (výpadek pracovní kapacity → zpoždění zakázky o 3 měsíce => penále 600.000,- + v důsledku 

menšího počtu uzavřených smluv o 500.000,- nižší tržby) 1.100.000, - Kč 

• HR = 0,5 * 1.100.000 = 550.000 

HR = P * D 
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10.2.3 Reakce na riziko 

• Obecně na riziko reagovat různě: 

• akceptace rizika, 

• přenesení rizika (pojištění), 

• zmírnění rizika (přijetí opatření vedoucího buď ke snížení dopadu rizikové situace, nebo ke sní-

žení pravděpodobnosti výskytu hrozby), 

• vyloučení rizika (zcela jiné – bezrizikové řešení), 

• vytvoření rezervy (časová, nákladová - kompenzace rizika), 

• záložní varianta (pouze, když riziko nastane). 

• Dále budeme pracovat s variantou, kdy usilujeme o snížení hodnoty rizika přijetím vhodného 

opatření. 

• Příklad: 

• Opatření – očkování proti chřipce, výjimečná  onemocnění budou kompenzována přesčasy. 

• Náklady – 20.000,- Kč na vakcínu. 

10.2.4 Celkové zhodnocení rizika 

• V rámci závěrečné fáze posuzujeme celkovou hodnotu sníženého rizika (tzn., vypočítáme novou 

hodnotu rizika, tentokrát však na základě nižší hodnoty dopadu nebo pravděpodobnosti). Ma-

nažer následně musí zhodnotit, zda je nová hodnota rizika již akceptovatelná a je možné pokra-

čovat v činnosti, či zda je třeba hledat jiné/další opatření, kterým se podaří hodnotu rizika ještě 

dále snížit. 

Příklad: 

• Opatření vedlo ke snížení dopadu, tzn., že po zavedení očkování onemocní menší počet pracov-

níků. Dopad v takovém případě činí pouze předpokládané náklady spojené s přesčasy zdravých 

pracovníků v předpokládané hodnotě 2.000,- Kč. 

• Riziko – onemocní 5 % pracovníků 

• Nová HR : 
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• P = 50 % 

• D = 2.000,-- (proplacení přesčasů) 

• HR = 0,5 * 2.000,-- = 1.000  

• Původní hodnota rizika před zavedením opatření činila  550.000. Hodnotu rizika se nám tedy 

podařilo podstatně snížit. Při posuzování akceptovatelnosti rizika je však třeba vzít v úvahu i ná-

klady na opatření, jež v našem příkladu představují 20.000,- Kč (náklady na vakcinaci). 

 

Pojem riziko může označovat jak pouze nebezpečí negativní odchylky, tak i možnost 

pozitivního výsledku, ovšem vždy pouze s určitou mírou pravděpodobnosti. Zásadní 

pro adekvátní posouzení rizikové situace je dostatek relevantních informací a kon-

text, v rámci danou situaci posuzujeme. Svou roli zde hraje rovněž osobnost mana-

žera a jeho míra ochoty akceptovat riziko. 

Abychom byli schopni riziko řídit, je třeba ho nejprve zanalyzovat. K tomu lze použít 

např. metodu RIPRAN, jež spočívá ve čtyřech základních krocích – identifikace rizika, 

stanovení hodnoty rizika, volba vhodné reakce na riziko a rozhodnutí o akceptaci sní-

žené hodnoty rizika. K analýze rizika metodou RIPRAN je třeba vyčíslit pravděpodob-

nost, se kterou riziko nastane, a hodnotu dopadu, který riziko způsobí. 

 

1. Definujte své osobní riziko: 

• spočítejte jeho hodnotu, 
• navrhněte opatření vedoucí ke snížení hodnoty daného rizika, 
• spočítejte novou hodnotu rizika, 
• posuďte, zda je riziko po zavedení opatření již akceptovatelné či nikoliv. 

2. Proveďte analýzu rizik s využitím metody RIPRAN na zvolené riziko týkající se vaší 

organizace: 

• identifikujte hrozbu (rizikovou situaci), 
• identifikujte scénář (důsledek hrozby), zpracujte graficky do podoby stromu ri-

zik, uveďte, jakou metodu jste k identifikaci hrozby a scénáře použili, 
• spočítejte hodnotu rizika, 
• navrhněte vhodnou reakci na riziko (snížení P nebo D), 
• spočítejte hodnotu rizika po zavedení preventivního opatření. 
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Kapitola 11 

Řízení kvality, 

environmentu a BOZP 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Vymezit management kvality, environmentu a bezpečnosti práce v rámci celo-
organizačního managementu. 

• Definovat systém managementu kvality. 
• Definovat systém managementu environmentu. 
• Definovat systém BOZP. 
• Vysvětlit vnější i vnitřní důvody zavádění systémů managementu kvality, envi-

ronmentu a bezpečnosti práce. 
• Vyznat se v zákonných předpisech a normách pro kvalitu, environment a BOZP. 

 

Klíčová slova: 

Environment, environmentální dopad, incident, kvalita, legislativa kvality, environ-

mentu a bezpečnosti práce, management bezpečnosti práce (BOZP), management 

environmentu, management kvality, náprava, nebezpečí, neshoda, poškození zdraví, 

pracovní úraz, preventivní opatření, produkt, riziko,   
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11.1 Úvod 

Řízení kvality, environmentu a bezpečnosti práce se v dnešní době výrazně rozšiřuje do oblastí lid-

ského zájmu, neboť se organizace celého světa snaží tyto oblasti efektivně řídit, a zlepšovat tak svou 

celkovou pozici na trhu.  V minulosti se kladl důraz především na výrobní zaměření organizace a zá-

kazník byl jen obyčejným koncovým odběratelem. Tento přístup tedy zdůrazňoval výrobu dané or-

ganizace, ale nezabýval se potřebami zákazníků, kteří mnohdy nebyli ze zakoupených produktů nad-

šeni, a kvalita produktů tak nebyla zcela adekvátní dle potřeb zákazníků. Environmentální hledisko 

dané organizace bylo prakticky neřešené, což mnohdy způsobovalo devastaci životního prostředí a 

přenos těchto negativních skutečností do budoucnosti. Bezpečnost práce byla v těchto minulých 

dobách též jen jakousi „formální normou“, a proto se ve skutečnosti zajišťovaly jen ty „nejnutnější“ 

prostředky, které měly za úkol odvrátit pouze nejkritičtější scénáře, jež by mohly nastat. V současné 

době se drtivá většina organizací soustředí na optimalizaci těchto tří oblastí, které mohou přinést až 

nečekaný úspěch a produkci vysokého zisku organizace. Po celém světě se zavádí různé normy, 

podle kterých se dané organizace musí řídit. Rovněž se vytváří i směrnice a metody, díky jejichž do-

držování je možné získat velké preference u zákazníků, a zvýšit tak svoji ziskovost i pozici na trhu.  

Rovněž důležitým aspektem organizací jsou jejich dosažené certifikace a jejich zapojitelnost v roz-

manitých uskupeních, která sdružují organizace s podobnými politikami oblastí kvality, environ-

mentu a bezpečnosti práce. Prostřednictvím této aktivní politiky se organizace zviditelňují na trzích, 

a snaží se tak být pro zákazníky co nejvíce atraktivními. Problematika těchto tří oblastí tedy zdůraz-

ňuje jejich významnost v ekonomické realitě a také poskytuje výhody, kterých, při správném řízení 

těchto oblastí, lze dosáhnout. Proto je účelné tyto oblasti zařadit do celkového managementu orga-

nizace a efektivně je zabezpečovat, neboť díky nim mohou organizace získat až neuvěřitelnou oblibu 

u svých stávajících i případně nově získaných zákazníků.  

11.2 Základní vymezení managementu 

kvality, environmentu a bezpečnosti 

práce  

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce (dále v textu pod zkratkami K, E a BP) je 

součástí celoorganizačního managementu stejně jako např. řízení lidských zdrojů či finanční řízení. 

Management těchto tří oblastí je pro dnešní dobu charakteristický především tím, že se bez něj 
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prakticky žádná organizace neobejde. Přístup k managementu těchto oblastí není možné brát oddě-

leně od celkového managementu dané organizace, proto je účelné tyto hlediska a přístupy vzájemně 

sladit do přijatelné podoby, kterou budou uznávat jak vlastníci a vedení organizace, tak její zaměst-

nanci a zákazníci včetně veřejnosti. Management K, E a BP je charakteristický zejména tím, že v sou-

časnosti prostupuje naprostou většinou organizací. Nicméně tento management se nezaměřuje 

pouze na hlavní činnost dané organizace (výroba, poskytování služeb atd.), ale působí i v dalších 

doplňkových činnostech organizace (obchodní činnosti, skladování, nákup, věda a výzkum atd.). Ma-

nagement K, E a BP je systematická činnost, která nejčastěji vychází z mezinárodních či tuzemských 

norem. Tyto normy jsou vytvářeny na základě uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran dané 

organizace. Chování organizací je tedy řízeno zejména těmito normami, které se tak snaží přizpůso-

bovat činnosti a procesy organizací takovým způsobem, aby byly výsledky těchto činností a procesů 

uspokojivé pro všechny zúčastněné strany.  

11.3 Systém managementu kvality. 

Systém managementu kvality je založen na procesním řízení, zaměřuje se jak na procesy externí, tak 

i interní. Je nesmírně důležité, aby obě kategorie procesů byly řízeny správným způsobem, a probí-

haly tak efektivně. Při dodržení „správného“ řízení těchto procesů (nejčastěji výrobních) lze dosáh-

nout výroby takového produktu, jež je schopen uspokojit potřeby zákazníků, což ve výsledku přináší 

ekonomický prospěch jak organizaci, tak i koncovým zákazníkům (spotřebitelům). Cílem této oblasti 

managementu je tedy vytvoření takového produktu, který uspokojí potřeby zákazníků a přitom za-

jistí organizaci určitý zisk z prodeje daného produktu.  

11.4 Systém managementu 

environmentu 

Systém managementu environmentu se zaměřuje zejména na lokality, ve kterých daná organizace 

provádí své veškeré činnosti (samotná výrobní činnost organizace a její podpůrné procesy). Dále se 

zaměřuje na oblasti, ve kterých sice organizace přímo nic nekoná, ale má v těchto oblastech určitý 

vliv, a může tak ovlivňovat danou oblast podle svého uvážení (pronajímání majetku organizace či 
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podobné skutečnosti, na jejich základě organizace působí jako pronajímatel, propachtovatel, pro-

půjčitel atd.). Cílem této oblasti řízení je efektivní řízení celé organizace za účelem ochrany životního 

prostředí, a také vytvářet určitou prevenci případných hrozeb v této oblasti.  

11.5 Systém managementu bezpečnosti 

práce 

Systém managementu bezpečnosti práce se zaměřuje na oblasti samotné výroby dané organizaci, 

a snaží se efektivně zabezpečit výrobní procesy tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům, kterým 

lze předejít užitím vhodných a dostupných nástrojů k jejich eliminaci. Rovněž se tento management 

zaměřuje na ostatní prostory organizace, kde má také za cíl zabezpečit zdraví všech lidí, kteří se 

mohou v těchto prostorách pohybovat. Cílem této oblasti je tedy zajištění požadované úrovně bez-

pečnosti všech osob, které se mohou nacházet v organizačních prostorách, přičemž zvláštní pozor-

nost se upíná na zaměstnance organizace. 

11.6 Základní pojmy v oblastech 

managementu K, E a BP  

Základní pojmy těchto jednotlivých oblastí jsou dnes již veřejně známé, nicméně ne každý je schopen 

interpretovat daný pojem správně, a zacházet s ním tak v jeho správném významu.  

11.6.1 Kvalita 

Kvalita je pojem, který charakterizuje většinou kladné vlastnosti výrobku. Charakterizuje tak soulad 

ve splnění požadavků zákazníků nebo různých standardů a norem. V dnešní době je nesmírně důle-

žité zajistit měřitelnost těchto specifických vlastností výrobku, a dobrat se tak k efektivnímu měření 

dosažené kvality produktu.  
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11.6.2 Produkt 

Produkt je definován jako výstup procesu dané organizace. V našem pojetí představuje produkt jak 

výrobek, tak i službu. 

11.6.3 Nebezpečí 

 Nebezpečí vyjadřuje takový zdroj, situaci či proces, které mohou vyvolat poškození zdraví člověka 

či poškození jiných zúčastněných (živočichové, rostliny, ovzduší a další přírodní zdroje). 

11.6.4 Riziko 

Riziko lze charakterizovat jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu nějaké nebezpečné události 

a závažnosti úrazu či poškození zdraví. Tento pojem nám tedy pomáhá specifikovat hrozící nebez-

pečí, a stanovit tak přibližné ohrožení či případné následky, pokud by se toto nebezpečí projevilo. 

11.6.5 Pracovní úraz 

Pracovní úraz představuje poškození zdraví či smrt pracovníka, ke kterým došlo při plnění pracovních 

povinností či v jejich přímé souvislosti. 

11.6.6 Incident 

Incident lze definovat jako událost v pracovním prostředí, při které došlo či mohlo dojít k úrazu. 

Nezáleží tedy na jejích následcích, neboť je podstatné, že se vůbec daná událost vyskytla. 

11.6.7 Poškození zdraví 

Poškození zdraví vyjadřuje identifikovatelný stav, který je fyzicky či psychicky nepříznivý. Tento stav 

je způsobený v důsledku pracovních činností, nebo se prostřednictvím pracovních činností zhoršuje. 
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11.6.8 Environment 

Environment (životní prostředí) je takové prostředí, ve kterém daná organizace provádí své činnosti. 

Tato oblast zahrnuje vodu, ovzduší, půdu, další přírodní zdroje, rostliny, živočichy a v neposlední 

řadě lidi. Mezi těmito jednotlivými kategoriemi existují různorodé vztahy, přičemž se tyto vztahy 

neustále mění (dynamické uspořádání) v závislosti na mnoha vyskytlých podmínkách. 

11.6.9 Environmentální dopad 

Environmentální dopad lze charakterizovat jako jakoukoliv změnu, jež v životním prostředí nastala, 

může být jak příznivá, tak nepříznivá. Rovněž může tento dopad částečně či úplně vyplývat z usku-

tečněných činností v dané organizaci. 

11.6.10 Neshoda 

Neshoda vyjadřuje nesplnění určitého požadavku, jedná se tedy o rozpor skutečného výsledku se 

zadaným výsledkem (očekávaný výsledek). 

11.6.11 Náprava 

Náprava znamená uskutečnění takového opatření, které vede k odstranění zjištěné neshody (roz-

poru). 

11.6.12 Preventivní opatření 

Preventivní opatření jsou taková opatření, jež mají za cíl eliminovat výskyt možných budoucích ne-

shod či jiných nepříznivých situací.  
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11.7 Zavádění systémů managementu 

Kvality, Environmentu a Bezpečnosti 

Práce  

V praxi se stále častěji setkáváme s implementací různých systémů managementu K, E a BP. Tyto, na 

první pohled různorodé, systémy mají společný cíl, kterým je efektivní řízení všech tří oblastí a za-

členění tohoto systému do celoorganizačního managementu. Zavádění těchto systémů je ovlivňo-

váno zejména požadavky ze stran zákazníků, zákonodárců a mnoho dalších zúčastněných. Proto lze 

důvody pro zavádění těchto systémů rozložit do dvou kategorií – externí a interní.  

11.7.1 Externí důvody 

Externí důvody zavádění Externí důvody jsou provázány s požadavky zákazníků, legislativou dané 

země, situací na trhu či požadavky organizace (mateřská organizace), jejíž součástí je konkrétní or-

ganizace. Základními externími důvody jsou: 

Preference zákazníků – Celoorganizační politika drtivé většiny organizací je dnes vytvářena na zá-

kladě preferencí stálých či potencionálních zákazníků, jejichž potřeby mají být produktem dané or-

ganizace uspokojeny. Zákazník je tedy na prvním místě, neboť jeho poptávka po daném produktu je 

určujícím kritériem pro výrobní činnost každé organizace. 

Globalizace – Globalizace nám přináší celou řadu nových možností, nicméně i hrozeb, které je nutné 

specifikovat a eliminovat. Je proto nutné se s novými okolnostmi náležitě seznámit, a učinit tak jen 

taková rozhodnutí, která jsou podloženy mnoha ověřenými a užitečnými informacemi. 

Stát – Legislativa daného státu se vždy snaží zavést určitou úroveň v oblastech K, E a BP. Pokud je 

jedna z těchto oblastí řízena v organizacích neefektivně, dochází tak k různým prohřeškům (vadné 

produkty, poškození životního prostředí, pracovní úrazy z důvodu nedostatečných, zákonem ulože-

ných, preventivních opatření atd.). Po tomto prohřešku je uskutečněn ze strany státu pro „neukáz-

něnou“ organizaci určitý postih (sankce), který je pro ni mnohdy finančně náročný. Je proto účelné 

se řídit legislativními požadavky, a nezpůsobovat si tak zbytečné výdaje, protože takto placené pro-

středky by organizace mohla využít daleko efektivnějším způsobem. 

Dosažené certifikace managementu K, E a BP – V dnešní době jsou kladeny stále větší nároky na 

dosažené certifikace organizací, neboť čím více má daná organizace certifikací, tím se stává pro své 

okolí „přívětivější, kvalitnější a spolehlivější“. 
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Motivační efekt pracovníků – Tuto skutečnost je možné charakterizovat jako určitou vlastnost pra-

covníků dané organizace, kteří se chovají dle obrazu organizace nejen na svém pracovišti, ale i ve 

svých domovech. Pracovníci si tak osvojují zvyklosti či požadavky ze strany své organizace, a přizpů-

sobují je tak i v civilním životě (třídění odpadů, zvyklosti v bezpečnosti práce atd.).  

11.7.2 Interní důvody 

Interní důvody jsou spjaty se samotnou organizací. Jedná se tedy o takové požadavky, které specifi-

kují vlastníci organizace, manažeři a další vedoucí pracovníci. Tyto požadavky by měli sledovat spo-

lečný cíl, který lze specifikovat jako efektivní řízení organizace (včetně oblastí K, E a BP) a dále jako 

maximalizaci vyprodukovaného výstupu při minimalizaci vynaloženého vstupu. Interní důvody pro 

zavedení systému managementu K, E a BP jsou tedy záležitostí vnitřního okolí organizace, ve kterém 

se nachází jak pracovníci, tak manažeři a vlastníci organizace. Jako základní faktory pro vznik inter-

ních důvodů lze uvést: 

Zefektivnění užívání materiálu ve výrobě – Správně nastavený management kvality je specifický pře-

devším efektivním využíváním omezených zdrojů. Dochází tak k úsporám, které mohou významně 

pomoci v celkové ekonomické situaci dané organizace. 

Snaha o zlepšení celoorganizačního managementu – Pokud je správně zvolena strategie organizace 

a její celoorganizační management, je možné dosahovat vysoké efektivity produktivity práce. V ko-

nečném důsledku tak dochází ke spokojenosti ve všech zúčastněných stranách organizace (pracov-

níci, manažeři a vlastníci). 

Hodnoty a postoje daných zaměstnanců – Hodnoty a postoje pracovníků organizace značně ovlivňují 

celou organizační kulturu (snaha o hospodárnost s materiálem, snaha o ochranu životního prostředí, 

třídění odpadu atd.), je proto nutné těmto skutečnostem porozumět, a přizpůsobit jim tak celoor-

ganizační management. Pochopením mentality pracovníků je možné dosáhnout jejich větší produk-

tivity práce (zvýšení kvality), neboť víme, jaké pracovní a jiné podmínky jim můžeme nastavit. Za-

znamenávání inovačních procesů a činností v organizaci – Zavedení dokumentace inovačních myš-

lenek a postupů je pro každou organizaci velice účinným nástrojem pro její další budoucí vývoj. Je 

tedy účelné tento zaznamenávací systém zavést, a vytvářet tak nové „know how“ organizace, které 

může přinést tížený úspěch na trhu.  
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11.8 Management Kvality, Environmentu 

a Bezpečnosti práce v praxi  

V dnešní době je zavedeno mnoho norem a způsobů, jejichž prostřednictvím lze zabezpečovat po-

žadovanou úroveň kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Nicméně těmi nejznámějšími nor-

mami v zabezpečování těchto oblastí jsou normy ISO 9001 (zabezpečování kvality), ISO 14 001 (za-

bezpečování environmentu) a OHSAS 18 001 (zabezpečování bezpečnosti práce). Důvody, proč or-

ganizace dodržují tyto normy, či se snaží podle nich chovat při svých činnostech, jsou zejména: 

Snaha organizací zavést určitý „pořádek“ ve svém provozním prostředí, a optimalizovat tak úrovně 

péče o kvalitu, environment a bezpečnost práce.  Zájem organizací o zavedení odpovídají úrovně 

těchto tří oblastí dle požadavků daných norem, a zajistit si tak obdržení certifikaci za splnění poža-

davků těchto norem. 

Získané certifikáty zviditelňují organizace na celém trhu, a poskytují tak někdy až „překvapivě“ nové 

možnosti (příležitosti) pro budoucí činnost organizace. Organizace se mnohdy předhání v počtu zís-

kaných certifikátů, ve snaze maximalizovat své aktivity vůči okolí, a touto činností zároveň působí na 

celý trh, neboť kladou určité požadavky do těchto oblastí managementu (kvalita, environment a bez-

pečnost práce) i na ostatní menší organizace, které proto mají snahu tento systém rovněž zahrnout 

do svého celoorganizačního managementu.  

  Při mnoha výběrových řízeních jsou sledovány právě dosažené certifikáty organizace, dle kterých 

je možné sledovat aktivity organizace nad rámec jejich povinností, a zajistit tak výběr „nejvhodněj-

šího“ kandidáta pro danou zakázku. V praxi se nejvíce uplatňuje norma ISO 9001 (zabezpečování 

kvality), neboť v dnešní době je právě kvalita produktu tím nejpodstatnějším aspektem, díky kte-

rému organizace buď maximalizují svůj zisk, nebo přichází o zákazníky a potýkají se s existenčními 

problémy na trhu. Tato skutečnost vyplývá zejména z obchodních vztahů, kdy mnoho organizací má 

snahu zabezpečit určitou úroveň kvality prostředků a zdrojů, které jim jejich dodavatelé zasílají. Dů-

vodem pro zabezpečení zbývajících dvou oblastí (environment a bezpečnost práce), prostřednictvím 

norem ISO 14 001 a OHSAS 18 001, je zejména působení vedení dané organizace, které chce zajistit 

dodržování standardizovaných a obecně uznávaných postupů v provozních činnostech, a dále tak 

ukázat svému okolí transparentnost organizace, pro lepší důvěryhodnost ze strany stávajících a po-

tenciálně nových zákazníků. 7 Disciplína a pořádek  

Tato snaha je v lidech ukotvena již od raného dětství, proto je nezbytné neustále zdůrazňovat její 

důležitost, a zajišťovat tak efektivní uspořádání věcí a vykonávání jednotlivých činností uvnitř každé 

organizace. Na tuto „nutnost“ je třeba upozornit již při vstupních a následně opakovaných školeních 

zaměstnanců, protože je tak možné dosáhnout vyšší efektivity, což v konečném důsledku přináší zisk 
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nejen organizaci, ale i zaměstnancům, kteří za „dobře“ odvedenou práci získávají odměny a další 

firemní benefity. Tuto problematiku je možné charakterizovat v oblastech K, E a BP následovně: 

11.8.1 Oblast kvality 

Oblast kvality – Užívání jen takového materiálu, který odpovídá požadavkům na vyhotovení pro-

duktu, dále dokumentace změn ve skladech, zavedení různých opatření v průběhu skladování, ve-

dení věrného a poctivého obrazu inventurních soupisů a následně v účetnictví zachytit zjištěné ne-

dostatky. Dále je nutné postupovat dle zavedených postupů při zhotovování výrobku, díky kterým 

má výrobek charakteristickou úroveň kvality. Rovněž důležité je zavést vhodnou metodu pro zjišťo-

vání potřeb zákazníků, díky kterým může daná organizace přizpůsobovat své činnosti, a vytvářet tak 

optimální produkty, o které je zájem. 

11.8.2 Oblast environmentu 

Oblast environmentu – Efektivní nakládání s odpady v organizaci, třídění odpadu, bezpečné naklá-

dání s jedovatými a hořlavými látkami v souvislosti s životním prostředím.  

11.8.3 Oblast bezpečnosti práce 

Oblast bezpečnosti práce – Dodržování všeobecně uznávaných požadavků na daná pracovní místa, 

dodržování zákazu kouření v uzavřených prostorách organizace či v prostorách, které jsou označeny 

zákazem kouření. Dále je možné zmínit i zabezpečení stavu únikových cest (v případě požáru atd.) či 

zabezpečení hasicích přístrojů (pro případné užití) a zejména jejich pravidelnou revizi. 

11.9 Dodržování požadavků legislativy 

dané země  

V současnosti je velká snaha zejména o zabezpečování oblastí kvality, environmentu a bezpečnosti 

práce prostřednictvím „nově“ vydaných a zdokonalených zákonných předpisů a norem.  Dodržování 

legislativních požadavků je důležité zejména díky snaze organizací, kterou je získání různých certifi-

kací v oblastech K, E a BP. Jednotlivé certifikace jsou proto udělovány nejen při splnění požadavků, 
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které specifikují normy samotné, ale i v souvislosti s tím, zda dané organizace plní ostatní legislativní 

požadavky v oblasti certifikace. Pro organizace je tedy účelné si specifikovat všechny legislativní 

předpisy, které se nachází v příslušných oblastech. K těmto činnostem může organizace užít mnoho 

nástrojů jako např. registr legislativy. Registrem legislativy rozumíme organizací účelně vypracovaný 

dokument, který obsahuje jednotlivé legislativní požadavky. Tyto požadavky jsou smysluplně roztří-

děny k jednotlivým procesům a odpovědným osobám. 

11.10 Závěr  

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce je neobyčejně atraktivní oblastí ma-

nagementu jako celku. V současnosti se na tuto oblast klade velký důraz, neboť si je veřejnost vě-

doma skutečnosti, že životní prostředí máme jen jedno, a je proto účelné se k němu chovat tak, jak 

chceme, aby vypadalo v budoucnu po další generace. Většina organizací si uvědomuje důležitost 

této oblasti managementu, a začleňuji ji tak do celoorganizačního managementu. Tento postoj or-

ganizací je správný, neboť tím lze dosáhnout nebývalého zvýšení efektivity jak samotné výroby, tak 

i organizace jako celku. V současném ekonomickém pojetí se klade největší důraz na uspokojení 

potřeb zákazníků. Touto teorií se již přijímá většina organizací, a proto se řídí mnohými systémy, 

které jsou zaměřeny právě na zaujetí zákazníka produktem dané organizace. Proto je nutné neustále 

zvyšovat kvalitu produktu, a dále tak „zlepšovat“ nabízený sortiment produktů, který je tvořen 

zejména pro naplnění potřeb zákazníků. Dalším důležitým aspektem pro zákazníky je rovněž aktivita 

organizace v oblastech environmentu a bezpečnosti práce, v této souvislosti se nejčastěji rozhodují 

dle certifikací, jimiž daná organizace disponuje.  

 

Systém managementu kvality je založen na procesním řízení. Zaměřuje se jak na pro-

cesy externí, tak i interní. Je nesmírně důležité, aby obě kategorie procesů byly řízeny 

správným způsobem a probíhaly tak efektivně. Při dodržení správného řízení těchto 

procesů (nejčastěji výrobních) lze dosáhnout takového produktu, který je schopen 

uspokojit potřeby zákazníků, což ve výsledku přináší ekonomický prospěch jak orga-

nizaci, tak i koncovým zákazníkům (spotřebitelům). Cílem managementu kvality je vy-

tvoření takového produktu, který uspokojí potřeby zákazníků a přitom zajistí organi-

zaci určitý zisk z prodeje daného produktu. 

Systém managementu environmentu se zaměřuje zejména na lokality, ve kterých 

daná organizace provádí své veškeré činnosti (samotná výrobní činnost organizace 
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a její podpůrné procesy). Dále se zaměřuje na oblasti, ve kterých sice organizace 

přímo nic nekoná, ale má v těchto oblastech určitý vliv, a může tak ovlivňovat danou 

oblast podle svého uvážení (pronajímání majetku organizace či podobné skutečnosti, 

na jejich základě organizace působí jako pronajímatel, propachtovatel, propůjčitel 

atd.). Cílem této oblasti řízení je efektivní řízení celé organizace za účelem ochrany 

životního prostředí, a také vytvářet určitou prevenci případných hrozeb v této oblasti. 

Systém managementu bezpečnosti práce se zaměřuje na oblasti samotné výroby 

dané organizaci, a snaží se efektivně zabezpečit výrobní procesy tak, aby nedocházelo 

k pracovním úrazům, kterým lze předejít užitím vhodných a dostupných nástrojů k 

jejich eliminaci. Rovněž se tento management zaměřuje na ostatní prostory organi-

zace, kde má také za cíl zabezpečit zdraví všech lidí, kteří se mohou v těchto prosto-

rách pohybovat. Cílem této oblasti je tedy zajištění požadované úrovně bezpečnosti 

všech osob, které se mohou nacházet v organizačních prostorách, přičemž zvláštní 

pozornost se upíná na zaměstnance organizace. 

K externím důvodům zavádění managementu kvality, environmentu a BOZP patří 

preference zákazníků, globalizace, stát a jeho legislativa, dosažené certifikace a mo-

tivační efekt pracovníků. Z interních důvodů jsou to zejména zefektivnění užívání ma-

teriálu ve výrobě, snaha o zlepšení celoorganizačního managementu, hodnoty a po-

stoje daných zaměstnanců. 

 

1. Vymezte oblast managementu kvality! 

2. Vymezte oblast managementu environmentu! 

3. Vymezte oblasti managementu BOZP! 

4. Jakým způsobem lze kvantifikovat kvalitu? Uveďte příklad! 

5. Rozeberte externí důvody pro zavádění systémů managementu kvality, environ-

mentu a BOZP! 

6. Rozeberte interní důvody pro zavádění systémů managementu kvality, environ-

mentu a BOZP! 

 

Literatura k tématu: 

[1] VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkon-

nost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014, 736 s. 
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Kapitola 12 

Finanční řízení 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• Popsat schéma finančních toků podniku. 
• Uvědomit si skutečnou úlohu finančního managementu v podnikové praxi. 
• Využít metody elementární finanční analýzy podniku. 
• Zjistit Cash Flow různými metodami. 
• Využít analýzu bodu zvratu a provozních pák. 
• Hodnotit efektivnost investic. 

 

Klíčová slova: 

Aktiva firmy, analýza budu zvratu, analýza trendů, benchmarking, běžná zadluženost, 

celková zadluženost, Cash Flow, časové odpisování, degresivní odpisování, dlouho-

dobá zadluženost, dlouhodobé krytí aktiv, dlouhodobé krytí stálých aktiv, doba ob-

ratu pohledávek, doba obratu zásob, efektivnost investice, elementární finanční ana-

lýza, finanční management, finanční tok, fundamentální analýza, hmotný investiční 

majetek (HIM), hodnotový řetězec, hospodářské transakce,  intenzita investičního 

majetku, intenzita oběžného majetku, intenzita zásob, investovaný kapitál, kapitálová 
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struktura firmy, koeficient zadluženosti, krátkodobé finanční plánování, krytí aktiv 

stálým kapitálem, kvóta vlastního kapitálu, likvidita, lineární (rovnoměrné) odpiso-

vání, M. E. Porter, metoda FIFO, metoda LIFO, obrat celkových aktiv, obrat stálých 

aktiv, obrat zásob, oceňování oběžných aktiv, oceňování závazků, okamžitá likvidita, 

optimální struktura kapitálu, podíl čistého pracovního kapitálu (ČPK) z majetku, po-

hotová likvidita, pořizovací ceny, progresivní odpisování, provozní páka, průběh trva-

lých a oběžných aktiv v čase, relativní vázanost stálých aktiv, rozpočet, rozvaha, stra-

tegický management, strategický plánovací proces, struktura jmění, struktura ob-

chodního majetku, technická analýza, tvorba ČPK, ukazatel intenzity aktiv, ukazatel 

míry růstu, ukazatel nákladovosti (1 – ROS), ukazatel rentability celkových vložených 

aktiv (ROA), ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE), ukazatel rentability tr-

žeb (ROS), ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel rentability vlože-

ného kapitálu (ROI), ukazatel stupně opotřebení HIM, ukazatelé rentability, ukazatel 

ziskové marže (PMOS), vázanost celkových aktiv, vertikální analýza, výkaz zisku 

a ztráty, zůstatkové ceny, životní cyklus podniku.  
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12.1 Schéma finančních toků podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  20 Schéma finančních toků podniku52 

12.2 Úloha finančního managementu 

• Získávání kapitálu pro běžné i budoucí potřeby podniku a rozhodování o jeho struktuře (zís-

kání úvěrů, emise cenných papírů…). 

• Rozhodování o alokaci finančních zdrojů (financování běžné činnosti firmy, výzkumu a vý-

voje nových výrobků a technologií, investice do pozemků, budov, strojů, zásob a finančních 

aktiv). 

• Rozhodování o rozdělování zisku (k posílení vlastního kapitálu nebo k výplatě dividend). 

 
 

52 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 2008, 622 s. 

ISBN 978-80- 7261- 141-6. 
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• Řízení, evidence, analýza a kontrola hospodářské stránky činnosti firmy. K tomu slouží účet-

nictví (finanční a manažerské) a kalkulace, finanční analýza, rozpočetnictví a finanční pro-

gnózování. 

12.3 Obecná pravidla pro finanční 

rozhodování manažerů 

• Větší výnos se preferuje před výnosem menším. 

• Preferuje se vždy menší riziko před rizikem větším. 

• Za větší riziko se požaduje větší výnos. 

• Preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později (za předpo-

kladu, že získané peníze lze investovat tak, aby přinesly kladný výnos). 

• Motivací investování do určitého aktiva je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování 

do jiného aktiva, ovšem s přihlédnutím k míře rizika. 

• Motivací veškerého investování je zvětšení majetku. Toto kritérium však není operabilní, a proto 

kritériem finančního rozhodování je Cash Flow, resp. zisk. 

12.4 Obecné přístupy k hodnocení 

hospodářských jevů 

12.4.1 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza – je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekono-

mickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich subjektivních odhadech 

i na citu pro situace a trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních údajů, a pokud využívá kvan-

titativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných postupů. 
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12.4.2 Technická analýza 

Technická analýza – používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) ekonomickým posouze-

ním výsledků. 

12.5 Postup finanční technické analýzy 

• Výpočet ukazatelů zkoumané firmy – zahrnuje výběr srovnatelných podniků, přípravu dat a uka-

zatelů, jejich výpočet a ověření předpokladů o ukazatelích. 

• Srovnání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr metody pro hodnocení ukazatelů a výpočet 

relativní pozice firmy. 

• Analýza časových trendů. 

• Analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 

• Návrh na opatření ve finančním plánování a řízení. 

12.6 Metody elementární finanční 

analýzy 

• Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových): 

• analýza trendů (horizontální analýza) 

• procentní rozbor (vertikální analýza) 

• Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

• Analýzy cash flow 

• Analýza poměrových ukazatelů: 

• rentability 
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• aktivity 

• zadluženosti a finanční struktury 

• likvidity 

• kapitálového trhu 

• provozní činnosti 

• Cash Flow 

• Analýza soustav ukazatelů: 

• pyramidové rozklady 

• predikční modely 

 

 

K základním úlohám finančního managementu patří zejména získávání kapitálu pro 

běžné i budoucí potřeby podniku a rozhodování o jeho struktuře (získání úvěrů, emise 

cenných papírů…), rozhodování o alokaci finančních zdrojů (financování běžné čin-

nosti firmy, výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií, investice do pozemků, 

budov, strojů, zásob a finančních aktiv), rozhodování o rozdělování zisku (k posílení 

vlastního kapitálu nebo k výplatě dividend), řízení, evidence, analýza a kontrola hos-

podářské stránky činnosti firmy. K tomu slouží účetnictví (finanční a manažerské) 

a kalkulace, finanční analýza, rozpočetnictví a finanční prognózování. 

K obecným pravidlům pro rozhodování finančních manažerů řadíme zejména, že 

větší výnos se preferuje před výnosem menším. Preferuje se vždy menší riziko před 

rizikem větším. Za větší riziko se požaduje větší výnos. Preferují se peníze obdržené 

dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později (za předpokladu, že získané pe-

níze lze investovat tak, aby přinesly kladný výnos). Motivací investování do určitého 

aktiva je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiného aktiva, 

ovšem s přihlédnutím k míře rizika. Motivací veškerého investování je zvětšení ma-

jetku. Toto kritérium však není operabilní, a proto kritériem finančního rozhodování 

je Cash Flow, resp. zisk. 
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Postup finanční technické analýzy spočívá ve výpočtu ukazatelů zkoumané firmy – 

zahrnuje výběr srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich výpočet a ově-

ření předpokladů o ukazatelích, srovnání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr me-

tody pro hodnocení ukazatelů a výpočet relativní pozice firmy, analýze časových 

trendů, analýze vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy a návrhu na opat-

ření ve finančním plánování a řízení. 

K metodám elementární finanční analýzy řadíme zejména analýzu absolutních uka-

zatelů (stavových i tokových) - analýzu trendů (horizontální analýzu) a procentní roz-

bor (vertikální analýzu), analýzu rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), 

analýzy Cash Flow, analýzu poměrových ukazatelů – rentability, aktivity, zadluženosti 

a finanční struktury, likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti, Cash Flow a dále 

analýzu soustav ukazatelů - pyramidové rozklady a predikční modely. 

 

1. Rozeberte obecná pravidla pro finanční rozhodování manažerů! 

2. Specifikujte postup finanční technické analýzy! 

3. Kdybyste měli zvolit jediný parametr pro sledování finančního stavu ve firmě, 

který by to byl a proč? 

4. Rozeberte na příkladu analýzu bodu zvratu! 

5. Specifikujte základní principy (filosofii) benchmarkingu! 

6. Kde lze najít parametry („benchmarky“) efektivního benchmarkingu? 
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Kapitola 13 

Vzdělávání subjektů 

managementu 

Po prostudování kapitoly budete umět:  

• vysvětlit význam vzdělávání manažerů pro úspěšný rozvoj organizace; 
• popsat proces vzdělávání manažerů; 
• definovat roli motivace manažerů v rámci jejich vzdělávání. 

 

Klíčová slova: 

Vzdělávání, učení, manažer, schopnosti a dovednosti manažera, proces vzdělávání 

manažera, motivace manažera. 
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13.1 Potřeba vzdělávání subjektů 

managementu 

Vzdělávání subjektů managementu je činnost moderní a nesmírně významná, protože vnitřní zákaz-

níci, a zejména manažeři, jsou klíčovým aspektem úspěchu organizace. Z tohoto důvodu neustále 

roste potřeba kvalitního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, především pak právě manažerů. 

Zaměstnanci představují zásadní předpoklad života organizace. Na manažery, jakožto na osoby od-

povědné za řízení zaměstnanců, jsou potom kladeny opravdu významné nároky a na jejich bedrech 

položena fatální odpovědnost z pohledu konkurenceschopnosti organizace.  

Aby byli schopni tyto nároky a tuto odpovědnost manažeři unést, musí sami oplývat potřebnými 

schopnostmi. Otázka ale zní, jak tyto potřebné schopnosti manažeři mohou získávat. Jedná se o vro-

zené schopnosti, nebo je manažeři musí postupně nabývat. Pravda je taková, že podmínkou efektiv-

ního manažera je existence obojího, tedy jak vhodných vrozených schopností, tak potřeby jeho ne-

ustálého vzdělávání, tedy získávání specifických znalostí a dovedností, které jsou pro profesi mana-

žera nezbytné. Přitom se čím dál více ukazuje důležitost nabytých, tedy nevrozených schopností. 

Dříve prosazovaná myšlenka, že schopnému manažerovi stačí mít dobrou intuici a „selský rozum“ 

už dávno neplatí. Potřeba vzdělávání manažerů totiž nabývá na významu s rostoucím: 

• propojováním manažerských přístupů a znalostí napříč světovým děním; 

• významem vědeckého přístupu k manažerské práci. 

Tyto dva faktory tedy přispívají k výše uvedené skutečnosti, že význam vzdělávání manažerů neboli 

subjektů managementu neustále roste. Jeho úspěšnost je podmíněna dvěma faktory, kterými jsou: 

• kvalita vzdělávacího procesu; 

• trvalost, tedy potřeba vzdělávat manažery neustále v průběhu celého profesního života. 

Důležité je v souvislosti se vzděláváním subjektů managementu zmínit, že se jedná o nezbytnou 

součást profese všech úrovní vedení organizace, tedy nejen operativních a personálních manažerů, 

nýbrž i manažerů vrcholových. Vzdělávání subjektů managementu se tedy týká manažerů první linie, 

druhé linie i top managementu.  

Ve vztahu k problematice vzdělávání manažerů vyvstává několik otázek, jako například: „Dají se ma-

nažeři vůbec přinutit k sebevzdělávání?“ „Jak mohou být manažeři vzdělávání?“ „Jaká je role jich 

samotných při procesu jejich vzdělávání?“ Odpovědi nejen na tyto otázky budou zodpovězeny níže. 
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13.2 Vymezení pojmů 

Pro potřeby popisu procesu vzdělávání subjektů managementu je nutné definovat pojmy, které 

s touto problematikou úzce souvisí. Prvními takovými pojmy jsou učení a vzdělávání.  

Učení je proces transferu znalostí, dovedností, zkušeností a hodnot. Podle toho, zdali je na něj na-

hlíženo z pohledu zdroje těchto atributů, nebo jejich příjemce, je učení konkrétněji popisováno jako 

jejich předávání nebo získávání. Díky tomuto transferu se u člověka rozvíjí a mění vrozené schop-

nosti a vzorce chování. Učení je součástí individuálního dospívání, výchovy a vzdělávání. Učení jsou 

schopni i někteří živočichové. 

Naproti tomu vzdělávání je podpůrná činnost učení. Jde tedy o formalizované a organizovaní akti-

vity, které podporují a napomáhají učení. Zvláštní význam má potom vzdělání, které je, na rozdíl od 

vzdělávání, obvykle chápáno nikoli jako proces, nýbrž jako stav, k němuž vzdělávání vede. Vzdělání 

má potom dva významy. V užší rovině znamená formální uznání výsledků vzdělávání, tedy stupeň 

vzdělání neboli kvalifikace. V širším pojetí lze vzdělání považovat za výsledek učení, tedy za nabyté 

znalosti, dovednosti, zkušenosti a hodnoty. Učením i vzděláváním se rozšiřuje potenciál člověka, 

tedy vznikají nebo se rozvíjejí lidské zdroje. 

Obecně platí, že lidé od svých předků dědí jednak určité genetické dispozice, tedy jakýsi potenciál, 

jednak způsob přijímání informací. Základní způsob tvorby osobnosti je tedy dědění schopností 

a učení se. Díky schopnosti dědění mají lidé i živočichové již od narození zakódovány určité vzorce 

chování pro konkrétní situace. Učení, což je záležitost lidí a pouze některých živočichů, a vzdělávání, 

činnost praktikovaná pouze lidmi, potom tyto zakódované vzorce doplňují a usměrňují. 

V souvislosti s učením a vzděláváním je nutné vymezit i pojem celoživotní vzdělávání. Jedná se 

o vzdělávání zahrnující jakékoliv studium během života. Nejedná se tedy pouze o vysokoškolský typ 

studia, jak je někdy mylně interpretováno, ale i o studium jazykových a rekvalifikačních kurzů, certi-

fikační procesy, absolvování koučování apod.  

Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje znalostí, dovedností, 

zkušeností a hodnot. Stále více lidí přijímá životní filozofii založenou na získávání a distribuci znalostí. 

Participace na celoživotním vzdělávání se stává nutností a nikdy nekončícím procesem. Učení tak 

nehraje pouze roli významného faktoru kvality života jednotlivců, ale stává se základním elementem 

života celé společnosti.  

Dalším důležitým pojmem pro vysvětlení problematiky vzdělávání subjektů managementu je mana-

žer. Pro potřeby této publikace je vyhovující definice managementu, která říká: „Termín manažer se 

začal používat především v anglosaských zemích k označování všech osob zodpovídajících za chod 



MANAGEMENT 2  174 

organizace nebo služby, ať se jedná o podnikání, veřejnou správu, nebo o společenské či neziskové 

organizace. V podnikatelské sféře je za manažera považován ten, kdo řídí a provozuje podnik jmé-

nem a v zájmu jednoho nebo více vlastníků této organizace. V malých firmách a některých středních 

firmách je vlastník současně hlavním manažerem organizace. Historický trend však směřuje k oddě-

lení řídící funkce od vlastnictví. Vrcholoví manažeři zodpovídají za přijímání a zavádění rozhodnutí 

při rozvoji organizace. Podléhají vlastníkovi či představitelům vlastníků.“53 Z výše uvedeného vy-

plývá, že se pojem „manažer“ neomezuje pouze na podnikatelskou rovinu, ale týká se i roviny veřej-

nosprávní a neziskové. 

V kontextu termínu manažer je nutné popsat problematiku schopností a dovedností manažera. 

„Schopnost manažera představuje jeho způsobilost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí 

a dosahovat přitom požadované úrovně výkonu.“54 Schopnosti a dovednosti manažera můžou být 

jednak tvrdé neboli odborné, jako například znalost cizích jazyků, finančních instrumentů a jiných 

technických postupů, jednak měkké neboli sociální, jako například entuziasmus, přesvědčovací 

schopnosti, rétorické dovednosti a empatie. 

13.3 Proces vzdělávání manažerů 

Vzdělávání subjektů managementu začíná volbou správné politiky rozvoje manažerů ze strany sa-

motné organizace. Co to politika rozvoje manažerů je? Zjednodušeně řečeno jde o pravidla a ná-

stroje, které podnik dodržuje v oblasti vzdělávání a rozvoje manažerů. Aby bylo vzdělávání manažerů 

efektivní, musí být tyto nástroje a pravidla „ušity na míru“ konkrétní organizaci, tzn. zohledňovat 

zásady, přístupy a cíle, které jsou v popředí zájmu organizace.  

Dlouholetou praxí v rovině tohoto vzdělávání se ukázalo, že je v této oblasti zapotřebí systémový 

přístup. Přístup organizovaného systematického vzdělávání se tedy ukázal jako nejefektivnější. Sys-

tematický přístup ke vzdělávání a rozvoji manažerů spočívá ve strategickém zaměření na několik 

stěžejních oblastí organizace, kterými jsou: 

• poslání organizace, její cíle a úkoly; 

 
 

53 FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 2010, s. 14. 

54 FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 2010, s. 30. 
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• integrace procesů rozvoje manažerů se strategickými podnikovými cíli; 

• identifikace budoucích požadavků na manažery v porovnání se současnou kvalifikací; 

• směr, kterým se manažeři mají rozvíjet; 

• identifikace potřeb a hodnocení účinnosti rozvoje manažerů. 

Systematické vzdělávání a rozvoj manažerů se tedy skládá z následujících čtyř kroků55: 

1. identifikace potřeby vzdělávání; 

2. plánování vzdělávání; 

3. realizace vzdělávání; 

4. vyhodnocení procesu vzdělávání. 

Ad 1. Identifikace potřeby vzdělávání manažerů 

Na úvod procesu vzdělávání subjektů managementu je nutné identifikovat, jakým směrem se vzdě-

lávání a rozvoj manažerů musí ubírat. Výstupem tohoto kroku procesu musí být stanovení cíle vzdě-

lávání manažerů. Organizace tuto identifikaci může realizovat například analýzou potřeb rozvoje 

subjektů managementu. Tato analýza zkoumá mnoho druhů informací, jako například: 

• popisy a specifikace pracovních míst;  

• popisy funkcí;  

• údaje o jednotlivých vedoucích pracovnících;  

• informace o zaměstnancích; 

• informace o vnitřním prostředí organizace (strategie organizace, její cíle, spokojenost zaměst-

nanců, míra centralizace, styly vedení, organizační kultura apod.); 

• informace o vnějším prostředí organizace (moderní trendy vzdělávání a vedení zaměstnanců, 

příslušná legislativa týkající se chodu organizace, vývoj významných prvků vnějšího okolí, 

zejména konkurence). 

Vhodným zdrojem informací pro analýzu potřeb rozvoje subjektů managementu jsou metody ur-

čené k hodnocení výkonu zaměstnanců. Těchto metod je celá řada. Často využívanými jsou: 

 
 

55 FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 2010, s. 35. 
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• písemná zpráva; 

• hodnocení kritických událostí; 

• grafická stupnice pro hodnocení; 

• metoda BARS; 

• násobné srovnávání výkonu; 

• uspořádání skupin; 

• pořadí osob; 

• párové srovnávání; 

• anonymní hodnocení 360stupňovou zpětnou vazbou. 

Detailnější specifikaci jednotlivých metod je možné nastudovat v publikaci určené pro předmět Ma-

nagement 1. 

Ad 2. Plánování vzdělávání manažerů 

Plán vzdělávání a rozvoje subjektů managementu je reakce na výsledek předchozího kroku, tedy 

identifikace potřeby vzdělávání. Jde především o sestavení finančního a časového plánu vzdělávání 

subjektů managementu. Na tomto sestavování se podílí specialisté na rozvoj managementu ve spo-

lupráci s personálním útvarem organizace. Výsledný plán vzdělávání manažerů, který je složen z na-

vrženého finančního a časového plánu, schvaluje vedení podniku. 

Ad 3. Realizace vzdělávání manažerů 

Ve třetím kroku procesu vzdělávání subjektů managementu dochází k samotné realizaci vzdělávání. 

Zpravidla existují čtyři roviny dělení forem vzdělávání manažerů, kterými jsou původ vzdělavatelů, 

místo vzdělávání, četnost vzdělávání a počet vzdělávajících. Na základě těchto čtyř rovin tedy exis-

tuje následující typologie forem vzdělávání manažerů: 

1. Původ vzdělavatelů: 

• interní vzdělavatelé (z řad místních manažerů nebo personálních pracovníků); 

• externí vzdělavatelé (vzdělávací agentury). 

2. Místo vzdělávání: 

• v místě organizace; 
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• mimo organizaci. 

3. Četnost vzdělávání: 

• jednorázové akce 

• opakující se akce. 

4. Počet vzdělávaných: 

• individuální forma vzdělávání; 

• hromadná forma vzdělávání. 

Konání vzdělávání v místě organizace představuje výhodu v podobě odpadávání logistických ná-

kladů a podobných komplikací. Vzdělávání mimo organizaci je výhodné ve chvílích, kdy je jeho cílem 

změna postojů a chování manažerů. Manažeři se díky změně prostředí mohou cítit více uvolněni 

a díky tomu vykazovat vyšší míru koncentrace na nové poznatky. 

Individuální forma vzdělávání není příliš častá. Jedná se o způsob vzdělávání, kdy je potřebám kon-

krétního manažera přizpůsobena individuální výuková akce. 

Vzdělávání manažerů má mnoho podob.  Obecně se nejčastěji skládá z následujících oblastí: 

• plánování kariéry; 

• školení v kurzech; 

• učení; 

• sebevzdělávání; 

• podnikové poradenství. 

Samotné vzdělávací aktivity můžou mít podobu nejrůznějších seminářů, kurzů, koučování, výcviků, 

rozvojových programů apod. 

Ad 4. Vyhodnocení procesu vzdělávání manažerů 

Vhledem ke skutečnosti, že je vzdělávání subjektů managementu uzavřený proces založený na svém 

neustálém zlepšování, musí být výše uvedené kroky vyhodnoceny a výsledky promítnuty do dalšího 

cyklu procesu. Vyhodnocování procesu vzdělávání manažerů z něj dělá proces systematický a neu-

stále se zlepšující. 

Hodnocení každého procesu musí být realizováno ve vztahu k požadovanému stavu. Nejinak je tomu 

i při vyhodnocování procesu vzdělávání manažerů, kdy je tímto požadovaným stavem cíl vzdělávání 
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manažerů definovaný v prvním kroku procesu a rozpočet a časový plán vymezené v kroku druhém. 

Aby bylo hodnocení efektivní, musí být cíl v počáteční fázi procesu definován dostatečně konkrétně 

a měřitelně. 

Důležitým aspektem vyhodnocování procesu vzdělávání subjektů managementu je stanovení doby 

posuzování efektivnosti programu. Organizace k takovému hodnocení může přistoupit ihned po 

jeho ukončení, nebo s časovým odstupem.  

Další rozhodovací proces čeká organizaci ve výběru formátu hodnocení. To může totiž probíhat 

buďto formálně pomocí nejrůznějších testů a dotazníků, nebo neformálně neboli neoficiálně, kdy 

organizace využívá rozhovory se samotnými účastníky vzdělávání. Pro administrativní náročnost je 

čím dál více využíván neformální způsob vyhodnocování procesu vzdělávání subjektů ma-

nagementu.  

Vyústěním vyhodnocení je rozhodnutí o případné změně směru vzdělávání, formy vzdělávání nebo 

lektora.  

13.4 Motivování manažerů k procesu 

vzdělávání 

Specifickým rysem vzdělávání subjektů managementu je skutečnost, že samotní vzdělávaní, tedy 

manažeři, jsou ochotni se rozvíjet a vzdělávat pouze v tom, co považují za přímo přínosné vzhledem 

k jejich kariérnímu postupu, a co je tedy prospěšné pro jejich profesní praxi. Manažeři totiž mají 

zájem vstřebávat pouze takové informace, které reflektují jejich potřeby, a to buď okamžité, nebo 

vztahující se k blízké budoucnosti. Manažeři navíc potřebují sami vyvozovat závěry na základě prak-

tických zkušeností. 

Nesmírně důležitým aspektem jejich vzdělávání je proto správná motivace. Do procesu vzdělávání 

manažerů je tedy zásadní vkládat zpětnou vazbu manažerů týkající se zkušeností nabytých v rámci 

vzdělávacích aktivit. Výborným nástrojem pro zvýšení motivace manažerů v oblasti jejich vzdělávání 

je definování tří základních pilířů vzdělávání pomocí dohody mezi vzdělávanými manažery a organi-

zací. Třemi základními, předem smluvně dohodnutými, pilíři jsou: 

• cíl vzdělávání; 

• strategie vzdělávání (jak bude dosaženo cíle); 
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• vyhodnocení vzdělávání. 

Při vzdělávání subjektů managementu je zásadní přistupovat ke každému manažerovi jako k jedi-

nečné individualitě. Při necitlivém přístupu k manažerům bude míra jejich motivace ke vzdělávání 

významně snížena.  

Výsledek vzdělávání subjektů managementu je vždy ovlivněn třemi stěžejními faktory, kterými jsou: 

• motivace manažera; 

• osobnost manažera; 

• prostředí, v němž se manažer pohybuje (prostředí musí dát manažerovi jasně najevo, že pod-

poruje uplatňování nově nabytých informací do praxe). 

 

Lidský kapitál hraje klíčovou roli v úspěšném chodu každé organizace, proto je 

nedílnou součástí jejího života vzdělávání zaměstnanců, zejména manažerů. 

Pro úspěšné vzdělávání subjektů managementu je nutné, aby vedoucí pracovníci 

organizace považovali vzdělávání za významnou součást pracovní náplně. Strategie 

vzdělávání a rozvoje musí korespondovat s aplikovanými nástroji a metodami 

vzdělávání. To musí být chápáno jako nepřetržitý proces, ve kterém dochází 

k symbióze teoretických poznatků a pracovních zkušeností. 

 

1. Je podle Vás důležitější vzdělávání řadových zaměstnanců, nebo manažerů orga-

nizace? 

2. Může být vzdělávání subjektů managementu efektivní bez kvalitní motivační po-

litiky ke vzdělávání? 
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