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1. Úvod 
 

V dnešní stále se měnící a vyvíjející se společnosti narůstá pojem řízení změn na 

významu a firemní změna se stává významným nástrojem konkurenceschopnosti. Dnes 

již i velká většina českých firem pochopila, že řízení změn je jedním z nejdůležitějších a 

přímo rozhodujících faktorů stabilního ekonomického růstu. Efektivní systém 

managementu řízení změn v podniku je důležitým předpokladem prohloubení obchodních 

kontaktů a rovněž i zaručuje zlepšení vztahů vně i uvnitř podniku. Systematický přístup k 

managementu řízení změn se pro mnoho organizací dnes stává nutností. 

Svět se veskrze celý změnil a krize globální konkurenceschopnosti podniků není 

bohužel jen krátkodobým důsledkem dočasného hospodářského poklesu. Podniky se 

v dnešní hektické době nemůžou spoléhat na to, že průběh bude vždy bezpečně 

předvídatelný, jako to bylo doposud. V této naší době totiž není nic konstantního nebo 

předvídatelného, ani růst trhu, tempo technologických změn, spotřebitelská poptávka a 

nabídka, životní cyklus výrobku a hlavně stěžejní povaha konkurence. 

Velmi důležitým faktorem ovlivňující úspěch či neúspěch podniků je schopnost 

manažerů nejen vést, neboli jinak řečeno řídit, ale také schopnost objektivně posuzovat, 

zvažovat jak se říká ze všech stran, delegovat a nesnažit se za každou cenu o všem 

samostatně rozhodovat. Zapojit všechny zaměstnance a hledat řešení vzniklých problémů 

společně, dát jim zodpovědnost za provedení zadaného úkolu a s ní spojenou pravomoc. 

Řada podniků se dostává stále častěji do situace nebezpečného ohrožení. Snižuje 

hlavně její schopnost konkurence a využití výhodných příležitostí, na druhou stranu 

nevyužití příležitostí je znakem stagnace a ta je zase projevem selhání a 

neopomenutelným krokem ke krizi, která může mít pro podnik katastrofické důsledky. 

Tomu všemu je možné zabránit jen hledáním nových přístupů a metod managementu. 

Management změn (Change Management) je dnes již nezbytnou součástí 

správného fungování každé organizace. Hlavním bodem takovéhoto managementu by 

měla být potřeba kontinuální změny reagující na měnící se vnitřní i vnější prostředí a 

rovněž i zaměřený na volbu předmětu změny, její pružnou přípravu, realizaci a využití. 

Jde jinými slovy o přeměnu celého podniku od jednoho stadia ke druhému, od jedné 

kultury ke druhé neboli o transformaci myšlenky na nový produkt, na výrobní nebo řídící 

proces nebo novou službu v průmyslu nebo obchodě. 
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Má diplomová práce je věnována managementu změn, tomu, jak by měli manažeři 

provádět změny v organizace, jak by měli přesvědčit nejen veden, ale také své 

zaměstnance, že něco změnit je dobré i dokonce žádoucí a že by se prováděných změn 

neměli bát. Změna je totiž vždy nepřímo spjatá se strachem ze ztráty toho, co je nám 

známé. Protože každá změna je výsledkem tvořivého myšlení, procesu, ve kterém hraje 

velkou roli fantazie, originalita, přístup k tradicím. Postupy, jak zvládnout změnu, její 

proces co to změna, její samotné příčiny, současné trendy vývoje řízení změn, jsou 

předmětem teoretické části.  

Žijeme v nepříznivé době, ve které musí organizace pružně reagovat na měnící se 

podmínky prostředí, pokud se chtějí na trhu udržet. V zájmu společností stojí vždy 

zákazník a trvalé uspokojování jeho potřeb, které se stále vyvíjejí.  

Cílem praktické části je popsat a zhodnotit význam procesu změny ve společnosti 

Česká spořitelna, a.s. na základě provedeného šetření pomocí metody dotazování 

vyhodnotit zdali byl proveden proces zaváděné změny ideálně nebo mohl být zaveden o 

něco lépe. 
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2. Problematika řízení změn v organizaci 

Počátek 21. století přináší velmi silnou globalizaci a zvyšující se dynamiku, a to 

do všech oblastí lidského působení. Současný trh lze charakterizovat jako období 

akcelerujícího vývoje a hlavně jako období významných změn na všech frontách. Změny, 

které nás všechny postihují, jsou čím dál tím častější, přičemž doba potřebná k vyrovnání 

se s nimi se naopak neustále zkracuje. Navíc bude zcela s určitostí v budoucnosti tento 

trend dále zesilovat. 

Čím dál častěji můžeme slyšet v různých mediích o tom, že budoucnost bude přát 

zejména těm hráčům, kteří se dokážou se změnami rychleji a úspěšněji vyrovnávat, než 

ostatní. Objevují se dle mého názoru správné úvahy o tom, že konkurenční výhodou 

budoucnosti bude schopnost rychle a efektivně absorbovat změny. Stále častěji se 

můžeme setkávat s pojmy jako je flexibilita, adaptabilita, kontinuální zlepšování, či učící 

se organizace. Tyto pojmy jsou jasným důkazem toho, co se nynější firmy stále více a 

více snaží zdokonalit. 

 

2.1. Obecná pojetí řízení změn 

Změny, ke kterým dochází, jsou nejčastěji vyvolávány v oblasti strategie příslušné 

organizace. Existuje logická vazba, jak můžete vidět na obr. 2.1 mezi strategií organizace, 

organizační strukturou a kulturou organizace. 

 

Obr. 2.1. Trojimperativ změn v organizaci 

 

 Zdroj: upraveno dle www.google.cz 

http://www.mbpconsulting.cz/upload/obrazek/zvetsena/zmena-v-organizaci.jpg
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Dojde-li tedy v organizaci ke změně, projevují se obvykle ve všech těchto 

oblastech. Úspěch změny zapříčiněné strategií organizace je významným způsobem 

ovlivněn nejen jejím modelem organizace a řízení, ale i charakterem organizační kultury 

příslušné organizace. Je tedy zcela logické, že změnu na úrovni organizace jako celku 

nelze chápat odděleně pouze v jedné z těchto oblastí, nýbrž ve všech třech oblastech 

současně. Ve skutečnosti je však tento fakt často podceňován a vede tak ke vzniku řady 

kolizí, typicky na úrovni organizační kultury. 

Dalo by se říci, že řízení změn je především o dovednosti nebo možná lépe o 

umění, jak změny zavádět, aby byl co nejlépe využit jejich inovační potenciál a přitom 

bylo vyloučeno co nejvíce potenciálních hrozeb. Jinými slovy, aby hrozby byly 

transformovány na příležitosti, a to s využitím silných stránek organizace. 

 

2.1.1. Definice změn 

Změna je dle otevřené encyklopedie wikipedie označení pro pozorovatelný, 

měřitelný nebo kvalifikovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité 

vztažné soustavy. Přičemž entita je pak vyjádřením něčeho, co je schopné, nebo možné se 

nějakým způsobem odlišit, samostatně existovat – jak konkrétně, hmotně, tak i abstraktně.  

Z ekonomického hlediska je změna projevem vývojového procesu a v současné 

době je vyvíjen velký tlak právě na potřebu změny. 

Autoři Vondráček a Vondráčková (2001) se domnívají, že podstata změny 

spočívá v přeměně z výchozího stavu na stav cílový za účelem zlepšení pozice 

společnosti na trhu a tato péče o rozvoj podniku a jeho procesů musí být přitom neustálá. 

Mezi manažery se často užívá vysvětlení, že změna je nepřetržitý a částečně i 

nepředvídatelný proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává nejenom se změnami, 

ale i se změnami ve vnitřním prostředí firmy.  Zastánci tohoto vysvětlení tvrdí, že změna 

se snadněji uskutečňuje v turbulentním prostředí, kde působí firmy v konkurenčním 

prostředí, protože v těchto měnících se vnějších podmínkách si firma musí v reálném čase 

přizpůsobit své vnitřní postupy a chování. 

Další definice Kubíčkové a Raise (2012) zdůrazňuje zejména cíl změny: „Cílem 

změny je udržení životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné 

organizace.“  Dosažení tohoto cíle znamená neustálé monitorování a reagování na změny 

klíčových externích a interních faktorů. 
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Palán (2002) ve své knize naopak zmiňuje, že management změn je základním 

souborem poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality 

řešení problematiky organizačních změn. Změnou se rozumí kvalitativní přeměna 

určitých charakteristických parametrů, které popisují stav objektu nebo děje. 

Ať už definujeme změnu jakkoli, musíme klást hlavně důraz na to, že změna ve 

firmě znamená nejenom hrozbu či ztrátu, kterou se snažíme eliminovat nebo aspoň 

zmírnit, ale naopak znamená rovněž i příležitost. 

Autoři Kubíčková a Rais (2012) rozdělují změny do tří kategorií, a sice: 

o Změny přípustkové, postupné, inkrementální. Jsou vhodné pro stabilní 

ekonomické prostředí, kde „dolaďujeme“ pouze některý z určených 

parametrů firmy. 

o Změny transformační, při nichž provádíme zásadní zásahy do firmy (např. 

do majetkových vztahů, do segmentu zákazníků, odběratelů či dodavatelů 

atd.); tyto změny jsou vhodné spíše pro turbulentní ekonomické prostředí. 

o Změny založené na kombinaci obou přecházejících způsobů. Např. 

v období českého hospodářství po roce 1989 transformační změny připravily 

prostředí pro změny inkrementální ve výrobních podnicích. Ale známe i 

opačné situace, kdy dlouhodobé působení inkrementálních změn vytvořilo 

podmínky pro nezbytné zásadní transformační úpravy systému (např. 

reformy ve zdravotnictví či školství). 

 

2.1.2. Potřeba změn 

Pokud podnik využívá funkcí managementu změn, měl by se zaměřit na to, které 

změny jsou přijatelné a nutné. Problematikou změn se zabývá především vrcholový 

management, protože změny jsou především strategickými cíli podniku. Ve své studii 

uvádí Veber (2009) hned čtyři podmínky, které je třeba uskutečnit směrem ke správným 

rozhodnutím a úspěšným krokům. 

 

o Znalost – aby byla změna úspěšná, je třeba o ní vědět co nejvíce 

dostupných informací, které napomůžou k rozhodnutí, zda změnu 
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podstoupit nebo ne. Sběr informací, analýza informací, definice problému, 

to jsou jedny ze základních metod, s kterými management pracuje. 

o Impuls – je třeba uvědomit si, proč má podnik změnu podstoupit, jaké 

důvody budou pro změnu klíčové. Existují dva důvody, kvůli kterým se 

má změna uskutečnit a těmi jsou vize a krize. 

o Kompetence – k realizaci změny musí mít management odpovídající 

pravomoci, záleží na osobě (osobách), které mají změnu iniciovat. Jsou-li 

těmi osobami řadoví zaměstnanci, změna se nemusí uskutečnit vzhledem k 

jejich požadavkům. Proto by velké změny měly být v rukou vrcholového 

managementu. 

o Víra – manažer, který by měl změnu provést, musí věřit, že něco měnit je 

správné a že změna sama o sobě přinese přínos, který se od ní očekává. 

 

Před prováděním jakékoli změny v podniku či jiné organizaci je nutno si nejprve 

přesně definovat cíl a neprovádět změny jen proto, aby se „něco dělo“. Bezmyšlenkovité 

a hlavně bezcílné změny jsou typické pro ty instituce, ve kterých převažuje bezcílná a 

bezúčelová činnost zaměstnanců jednotlivých divizí, popřípadě kdy management řízení 

takovéto instituce neví, co vlastně chce a právě prováděním bezcílných změn pouze 

vymýšlí práci pro své zaměstnance. 

V souvislosti s prováděním změn poukazují autoři Smejkal a Rais (2010) na fakt, 

že musíme vzít v potaz konkrétní rizika a následně také metody jejich eliminace, 

popřípadě potlačení konkrétních rizik s cílem dosáhnout úspěšnou změnu. Tuto souvislost 

můžete názorně vidět i na obrázku 2.1.2. V souvislosti se změnami je tedy nutno 

nadefinovat celou rizikovou politiku firmy. 
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Obr. 2.1.2. Schématické vyjádření vazeb  

 

Zdroj: upraveno dle SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Graga 2010. SBN 978-80-247-3051-6, str. 19 

 

2.1.3. Pojem řízení změn 

Ekonomická situace je nevyzpytatelná a téměř niky není stálá. I pro velmi úspěšné 

firmy s dobrým managementem je velmi obtížným úkolem udržet je na špici. Proto je 

velmi důležitým úkolem pro všechny firmy, které chtějí být v dnešních stále se měnících 

podmínkách, vytvořit společnost, která bude vůči těmto změnám odolná a ustojí tyto 

změny a bude schopna se jim co nejrychleji přizpůsobovat.  

Drucker (1998) poukazuje na fakt, že by měli vedoucí pracovníci předcházet 

změnám podnikatelského prostředí a své organizace mít stále připravené na možnost 

změn. Pro vykonání požadovaných změn musí management využít příslušnou strategii. 

Mezi dvě základní strategie patří proaktivní a reaktivní strategie.  

Management se většinou snaží využívat strategii proaktivní, která je „útočná“. To 

znamená, že management se snaží zlepšovat výrobu a produkci, a pobízí své odborné 

zaměstnance k inovačním aktivitám. Jednoduše chtějí co největší možnosti prodeje, 

výroby, získávání podílu na trhu apod. Reaktivní strategie je reagováním na požadavky 

zákazníků, na svoji konkurenci. Podnik, který tuto strategii zaujímá, sice vyrábí nové 

produkty a zlepšuje staré, i přesto se tak snaží držet krok a neztratit svoji dosavadní pozici 

na trhu. Zlepšení se nemusí týkat pouze produkce, management může zlepšovat logistiku, 

komunikaci se zákazníky, prodejní podmínky apod. 
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Kotter (2000) ve své knize vysvětluje řízení změn jako soubor procesů, které 

zajišťují hladký chod složitého systému, který tvoří lidé a technologie. Mezi nejdůležitější 

aspekty řízení patří plánování, tvorba rozpočtů, organizování, výběr pracovníků, kontrola 

a řízení problémů. 

Dále definuje Kotter (2000) obecně řízení změn jako neustálé zlepšování pozice 

organizace na trhu prostřednictvím nikdy nekončící péče o rozvoj podniku a jeho procesů. 

 

Pojem řízení změn je specifikován podle dominujícího charakteru změn: 

o Řízení interních změn - jedná se především o inovační politiku firmy, 

která se zabývá menšími a častějšími změnami, které mají vliv na celkovou 

úroveň produktů a služeb, které firma zákazníkovi poskytuje. V této oblasti hraje 

velkou roli osobní iniciativa jednotlivců a pracovních skupin a jejich ztotožnění s 

inovační politikou firmy. 

o Management v podmínkách stálých změn - management se orientuje na 

příležitosti a hrozby podnikatelského prostředí firmy, které na společnost působí 

denně a stávají se součástí života firem. 

o Management v podmínkách kritických změn je orientován na umění 

pomoci úspěšně přežít v podmínkách externího ohrožení. Do managementu v 

podmínkách kritických změn zařazujeme jakou součást i tzv. „krizový 

management“. Krizový management je nástroj řízení určený k zvládání 

krizového stavu. K základním rysům krizového managementu patří malá možnost 

predikce, rychlost působení, kritický negativní dopad na fungování organizace a 

její kolektiv, psychický stres v organizaci a kritická pozornost partnerů, 

konkurentů a společenského okolí. 

Vondráček a Vondráčková (2001) dále popisují řízení změn jako soubor 

přístupů k ekonomicky účelné redukci změn s negativními důsledky pro organizaci. 

Aktivním manažerským jednáním lze jak pozitivní, tak negativní změny využít ve 

prospěch firmy. 
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2.1.4. Druhy změn 

Různá označení pro členění změn. Avšak tyto druhy dělení změn se odlišují pouze 

slovně, nikoliv významově. Nejsrozumitelnější a nejvýstižnější členění je dle mého 

názoru členění Palána (2002): 

o Drobné změny – jde o malé změny v podniku, které vznikají jako reakce na 

denní chod společnosti. 

o Rozvojové změny – jejím úkolem je rozvíjet silné stránky firmy. 

o Přechodové změny – jedná se o změnu celého organizačního systému od 

jednoho stavu k jinému (např. realizace procesního řízení ve firmě). 

o Transformační změny – zásadní přeměna jednoho typu na jiný, tzv. 

„znovuzrození“, např. reengineering podniku.  

2.2. Model řízení změn 

Manažer si musí uvědomit, jakou cestou by měla změna směřovat, aby byla 

úspěšná. Každý manažer si může vytvořit svůj model změny, tak aby mu on sám rozuměl, 

avšak každý model – nákres, musí být logicky a jasně rozčleněn, aby bylo možné mu 

porozumět. 

Obr. 2.2. Schéma modelu řízení změn 

 

Zdroj: upraveno dle DONNELLY, James a James Lawrence GIBSON, John, IVANCEVICH. 

Management. Praha: Grada1997. ISBN 80-7169-422-3, str. 593  
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Pokud chce manažer dosáhnout efektivně realizace změny, musí podstoupit 

všechny kroky uvedené na obrázku 2.2. Pro dobrý začátek je důležité shromáždit, roztřídit 

a vyhodnotit veškeré dostupné informace, které se změny týkají (A). Druhým krokem 

diagnostikovat problém a nalézt možná řešení a postupy (B a C). Tyto postupy mohou 

přinášet různá omezení, ty je třeba vymezit, nebo definovat faktory, které mohou realizaci 

změny narušit (D). Aby byla realizace změny uskutečnitelná, musí vybrat vhodné metody 

a strategii, se kterými se bude dál pracovat (E). Nakonec je třeba změnu zrealizovat a 

vyhodnotit (F). Pro efektivní změnu musí manažer postupné výsledky kontrolovat a 

získávat z nich zpětnou vazbu (G a H). Proces změny je nestálý, může se měnit, kdykoli 

se může stát něco, co realizaci zpomalí. Proto by si měl každý manažer uvědomit, že 

pokud chce řídit změnu, bude se setkávat s různými nástrahami a musí věnovat procesu 

změny plnou pozornost. 

Pokud chce management dosáhnout změny efektivně bez vedlejších negativních 

důsledků, potřebuje se k tomu připravit. Právě připravenost je velmi důležitým a často i 

podceňovaným bodem.  Musí mít informace týkající se zdrojů podniku a to nejen 

finanční. Organizačně vynakládá zdroje ten management, který má inovaci podstoupit, 

pokud není ve firmě toto stanovisko bráno jinak. 

K realizaci může management dojít pomocí standardizovaných postupů (např.: 

ISO 9000), různými manažerskými metodami pro řešení problémů nebo 

reeingeneeringové postupy. 

 

 Kotler (2007) uvádí několik doporučení, jak realizací zdárně projít. 

I. Vyvolání vědomí naléhavosti změny 

Manažer si musí uvědomit, že aby byl podnik životaschopný, nesmí dlouho 

setrvávat na jednom místě. Neusínat na vavřínech, mít odvahu změny vyvolat. 

II. Sestavení koalice prosazující změny 

Tým, který bude změny prosazovat, by měl být sestaven ze silných osobností, 

které budou ochotné spolupracovat a přitom budou schopné změny prosadit a uskutečnit. 

III. Zformulování vize změny 

Definovat cíl, ke kterému je třeba dojít a získat své podřízené, aby změnu přijali s 

porozuměním a ne s obavami. 
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IV. Sdělení (komunikování) vize 

Vysvětlit svou vizi změny jednoduše, s pomocí metafor a analogií, aby ji 

podřízení správně pochopili. 

V. Posilování pravomocí zaměstnanců 

Není na místě při realizacích změn nedůvěřovat svému týmu. Aby manažer byl 

úspěšný, může se stát, že bude muset nejprve změnit svůj přístup a jednání se svými 

zaměstnanci. I zaměstnanci, kteří se na změně podílí, se musí odvážit nabídnuté 

pravomoci přijmout. 

VI. Dosažení rychlých úspěchů 

Při průběhu realizace je důležité, aby manažer prezentoval již dosažené úspěchy 

svým nadřízeným i podřízeným. Tím jim dokáže, že přijatá změna bude prospěšná pro 

obě skupiny a posílí tím jejich důvěru v probíhající realizaci. 

VII. Využití výsledků a podporu dalších změn 

Už z předchozího bodu vyplývá, že úspěchy nemusí přijít až po dokončení 

realizace, ale také v průběhu. Tyto úspěchy mohou napomoci k výstavbě nových 

vedlejších cílů. 

VIII. Zakotvení nových přístupů do podnikové kultury 

Tímto bodem se Kotler (2007) snaží naznačit, že ne všichni zaměstnanci budou 

inovací nadšeni. Může se stát, že se budou vracet ke starým přístupům a způsobům práce, 

proto by měl manažer dohlédnout, že inovaci zaměstnanci přijímají. Bylo by možné a 

také na místě použít motivační prostředky k tomu, aby zaměstnanci inovaci skutečně 

využívali. 

 

2.2.1. Zásady managementu změny 

Zásady se odvíjejí od základních oblastí, kterých se management změny dotýká. 

Jsou to: 

Předmět inovace, způsob, jak by měla inovace probíhat, subjekt, který inovaci 

provádí a časové vymezení, kdy se změna provádí.  
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Valenta (1969) z těchto předpokladů vyvodil sedm pravidel pro provádění 

managementových změn. Jedná se o: 

o Zásadu kontinuity vývoje ekonomického organismu, čímž se přibližně 

myslí poznat a respektovat, jak je ekonomický organismu uspořádaní, jak 

funguje, jakým způsobem v něm co nejpřirozeněji pracovat. 

o Zásadu horizontálního řetězení změny nebo inovace, která se zabývá 

uspořádáním vnitřně neuspořádaného prostředí a tím, jak změnu provést tak, 

aby se neuspořádanost snižovala a ne naopak. 

o Zásadu vertikálního řetězení změny nebo inovace bere v potaz 

respektování vazeb, které už stanoveny jsou a slazení změny s jejich 

existencí. 

o Zásadu progrese, která zdůrazňuje důležitost zvoleného tempa a rozložení 

změn k optimálnímu efektu. 

o Zásadu rozhodné krátké doby, jejíž význam spočívá ve snaze zabránit 

rozvleklým, těžko sledovatelným změnám místo dobře reflektované změny, 

která bude mít synchronizovanou pozornost všech důležitých faktorů. 

o Zásadu akčního rádia, kterou upozorňuje na důležitost určit přesné 

pravomoci a odpovědnost vůči prováděným změnám.  

o Zásadu vhodného okamžiku změny nebo inovace, která pak dává důraz 

na to, aby naplánované inovace byly prováděny za ideálních podmínek 

okolního i interního prostředí a neopozdily se a tím nedošlo k pokřivení 

původních záměrů. 

 

2.2.2. Manažer změn 

Šuleř (2008) uvádí, že osoba manažera změn může být brána úplně jako každá 

jiná. Avšak rozdíl je v tom, že některé vlastnosti a schopnosti musí být výraznější. V 

tomto případě by měl být rozhodně schopen empatie, aby mohl rychleji pochopit, jak se 

lidé v okolí nastávající době změn cítí a jak změny přijímají. Musí být schopen své 

zaměstnance i své vyšší okolí nadchnout právě pro svoji vizi lepších výsledků, které díky 

změnám přijdou.  
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Každý, kdo se uchází o post manažera, musí mít podle Mikuláštíka (2007) jisté 

kompetence, vlastnosti a dovednosti.  Obecně vzato je dle manažera osoba, která se 

dokáže ovládat, má dobré organizační a komunikační schopnosti, je vyrovnaný. 

Toman (2005) se domnívá, že by měl být obecně manažer vůdčí typ, inteligentní, 

schopný motivovat sám sebe apod. I v případě manažera změn je nutná vysoká emoční 

inteligence, protože řízení změn je dlouhodobý a psychicky náročný proces, kdy se může 

cokoli pokazit. Proto musí být manažer odhodlán dotáhnout realizaci do konce a vést své 

lidi ve víře, že to, co dělají, je správné. 

Manažer společnosti je v knize Mikuláštíka (2007) postaven v procesu řízení 

změn do čela a jeho vlastnosti by měly být pro ostatní zaměstnance vzorem. Manažer by 

měl být hlavně komunikativní, ať už se jedná o komunikaci s jednotlivci, skupinami či 

organizacemi. 

Dále by měl být schopen porozumět podstatě problému, ale zároveň pochopit 

proces dalších, souvisejících změn. Každý člen společnosti je jiný a reakce na změny se 

liší. Manažer by měl vědět, jak na změnu budou lidé reagovat a být schopen užít různé 

metody pro změnu postojů lidí ke změnám. 

Těchto vlastností je celá řada a není snadné v tomto boji obstát. Na prvním místě 

by mělo především být odstranění odporu ke změnám ve vlastní hlavě. Teprve tehdy, 

když je manažer přesvědčen o tom, že to co dělá je správné a přínosné, teprve potom mu 

tuto myšlenku uvěří i ostatní. Záleží pak pouze na tom, zda se s touto myšlenkou ztotožní 

a budou ji respektovat. 

Manažer projektu změn by si měl především uvědomit: 

o Důležitost změn; 

o Eliminovat nebo omezit odpor ke změnám; 

o Iniciovat, doprovázet, řídit a úspěšně provádět procesy; 

Každá změna je pro společnost velice důležitá, ať se jedná o změnu technologie, 

výměny informací či změnu strategie. Téměř vždy se najde někdo, kdo má svůj 

standardní průběh činnosti rád a nechce ho měnit. 

Změna sebou vždy přináší práci navíc, učení se nových postupů nebo zacházení s 

novými programy. Učení se nových věcí sebou nese riziko vzniku problémů, cesta je 

složitá, ale výsledek společnosti přinese nejen úsporu nákladů, ale i zlepšení komunikace, 
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výměny informací či snížení zmetkovosti. Každá společnost má svou kulturu, politiku, 

cíle a vize a úkolem manažera je naučit lidi vnímat tyto cíle jako společné. 

 

2.2.3. Model řízené změny – Lewinův model 

Vaculík (2006) ve své knize uvádí, že jakákoliv změna je vždy vyvolána určitými 

faktory. Výchozím bodem je stanovení strategie, podle které je následně sestaven plán. 

Plán má svůj časový harmonogram a soupis použitých metod. Na obrázku 2.2.3. je 

zobrazena posloupnost jednotlivých procesů řízení změny dle Lewinova modelu neboli 

jednotlivé kroky, podle kterých by měla firma postupovat. 

Obr. 2.2.3. Posloupnost procesů řízení změn 

 

Zdroj: upraveno dle SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3051-6, str. 58 

 

Vysvětlení jednotlivých procesů neboli kroků procesu změny uvádějí Smejkal a 

Rais (2006) takto: 

 

o Každá změna je podnícena určitými faktory neboli určitými hybnými 

silami (Jaký je vliv těchto faktorů, Jak jsou intenzivní, Co způsobují?) 

o Už na samotném začátku celého procesu musíme znát požadovaný budoucí 

stav (Jak vypadá požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? 
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o Celý proces změn je realizován lidmi. Jaké jsou síly, podporující proces? 

Jaké jsou brzdící síly? Jaké jsou síly, které působí proti stresu? (Kdo jej bude 

podporovat, Kdo jej bude bojkotovat?) 

o Během celého procesu budou měněny nebo i ovlivňovány některé firemní 

systémy. Může to být například zásah v organizaci, v řízení lidských zdroj, 

v technologii, v organizačních procesech nebo v informačních tocích (Kde bude 

provedená takzvaná intervence neboli zásah?) 

o Navrženou intervenci musíme nějakým způsobem implementovat. 

Provedeme rozmrazení, vlastní změnu a zamrazení. (Jak tuto intervenci 

provedeme?) 

o Dosažené výsledky musíme vyhodnotit a vyvodit z nich závěry (Tím 

odpovíme  na otázku Jak celý proces dopadl) 

Tento model je založen na principu, že změna vyžaduje pohyb od jednoho 

statického stavu přes stav aktivity k dalšímu statickému - současnému stavu (statutu quo). 

Vaculík (2006) popisuje Lewinův model řízení změn takto: 

o Rozmrazování současného vzoru chování ve firmě; 

o Změna a následný vývoj nového vzoru chování; 

o Zmrazování nového vzoru chování; 

 

Jak píší Smejkal a Rais (2006) ve své publikaci, Lewin chápe tento model tak, že 

než se podaří přijmout nové chování skupiny, je nutné nejdříve se zbavit starého chování. 

Navíc autoři poznamenávají, že u tohoto postupu je nutné, aby příjemce změny měl vůli 

zbavit se starého chování při rozmrazování a nahradit jej novým. S rozmrazením totiž 

souvisí obvykle oslabení sil, které udržují chování organizace na současné úrovni. 

K rozmrazení je většinou potřeba nějaká forma konfrontačního střetu (např. jmenování 

nového managementu) nebo proces přeškolení všech zainteresovaných stran. Podstatou 

těchto všech aktivit je vždy hlavně přesvědčit zainteresované zájmové skupiny 

v organizaci o nutnosti provedení změny. Tyto dílčí etapy můžete schématicky názorně 

vidět na obrázku 2.2.3. 
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2.2.3. Základní kroky procesu modelování řízené změny v organizaci 

 

Zdroj: upraveno dle SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3051-6, str. 59 

 

Intervenční strategie je specifikací subjektu změny. Odpovídá nám na otázku – 

„Co bude změněno?“ 

Případné strategie lze rozdělit do oblastí: 

o Lidské zdroje; 

o Organizační struktura; 

o Technologie; 

o Organizační proces; 

Model uvažuje o třístupňovém procesu v řízení změn - rozmrazení, změna, 

znovuzmrazení. První stupeň zahrnuje vytvoření stupně nespokojenosti se statusem 

současným, který vytváří podmínky k realizaci změny. Druhý stupeň vyžaduje organizaci 

a mobilizaci zdrojů požadovaných k realizaci změny. Třetí stupeň zahrnuje ukotvení 

nových způsobů práce v podniku. 
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V tomto modelu se setkáváme se třemi důležitými body, každý z nich je důležitý a 

nelze ho opomenout. Není možné provést změnu bez důkladného popisu stávajícího 

vzoru. Změnu může provést kdokoliv, ale pouze zkušený konzultant, který pochopil 

současný vzor a našel v něm to podstatné, dokáže vytvořit nový (lepší) vzorec chování. 

Lewinův model také poskytl užitečný a praktický rámec pro analýzu situace 

změny, která se nazývá "analýzou silového pole" znázorněný na obrázku 2.2.3. 

Proces analýzy silového pole zahrnuje: 

o Analýzu brzdících nebo hybných sil, ovlivňujících přechod do budoucího 

stavu. 

o Určení charakteru těchto sil. 

o Přijetí opatření ke zvýšení hybných sil a omezení brzdících sil. 

 

Obr. 2.2.3. Teorie silového pole 

 
Zdroj: upraveno dle DRDLA, Miloš a Karel RAIS. Řízení změn ve firmě – reengineering: jak vybudovat 

úspěšnou firmu. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-411-7, str. 48 

 

Před zahájením vlastního procesu změny je nutné odpovědět na několik otázek. 

Důležitá je především dle Drdly a Raise (2001) správná posloupnost a načasování 

jednotlivých kroků: 



 

18 

 

1.krok Jaký je vliv hybných sil v podniku, jak jsou intenzivní a co způsobí? 

2.krok Jak vypadá požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? 

3.krok Kdo bude podporovat proces změn a kdo bude proti tomuto procesu? 

4.krok Kde bude proveden zásah? 

5.krok Jak tento zásah provedeme? 

6.krok Jak celý proces dopadl? 

 

Proces se dle Lewinova modelu rozpadne na etapy, které popisuje detailněji Drdla 

a Rais (2001) takto: 

 

I. Analytická etapa; 

Zde v etapě analytické dochází ke zkoumání současného stavu ve 

společnosti. 

II. Návrhová etapa; 

V této etapě je vytvořen model změny, který je všemi akceptován. Stanoví se 

agent změny a jsou určeny dílčí firemní procesy, které budou plánovanou 

změnou ovlivněny. 

III. Realizační etapa; 

V realizační etapě dochází k samotnému provedení plánované změny. 

IV. Zpětnovazební vyhodnocení provedené změny; 

Na základě této etapy dojde k úpravě stávajícího změnového procesu nebo 

v případě pozitivních výsledků k tzv. zamrazení změny. 

 

2.3. Rozhodování o potřebě změny 

V jakémkoli případě, jak píší Kováře a Bočkové (2008), mluvíme-li o 

rozhodování o potřebě změny, víme, že se jedná o proces dělící se na více částí. Pokud 

chceme nasměrovat úsilí správným směrem, tedy rozhodnout o tom, jak bude změna 

probíhat, je primární analyzovat výchozí situaci. Než li začneme rozhodovat, musíme 

připravit „analýzu současného stavu“ a předpokládaného vývoje budoucnosti. Dále je 

nutná „analýza prostředí“. 

Dále pak Kovář a Bočková (2008) v managementu změny uvádí potřebu 

„informační základny“, tedy zdroje informací z různých časových hledisek. Dále 
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vymezíme šíři „objektu“, o kterém rozhodujeme a podle jakých faktorů se na něj díváme 

(„Kritéria rozhodování“). 

Postup bychom mohli tedy vymezit následovně: - stanovení „cílů rozvoje“ a dále 

pak rozhodování o jednotlivých položkách a úkolech, které k dosažení cílů je třeba 

provést, kdy jsou nejdříve vytvořeny „náměty“ na tyto úkoly, potom jsou vyhodnoceny a 

porovnány, aby bylo možné z nich na konci vybrat nejvhodnější řešení. Takovéto úkoly 

na změnu nebo inovaci můžeme také nazvat „akce“. 19 Konečnou fází je pak kontrola a 

sledování průběhu a po ukončení kontrola výsledků. 

 

2.3.1. Hlavní kritéria rozhodování 

Kovář, Bočková (2008) uvádějí, že management změny dále vymezuje kritérium 

rozhodování jako „rozlišovací znak, který rozhodovací subjekt charakterizuje a podle 

něhož je pak možné posuzovat alternativní cíle či jejich variantní cíle a následovně o nich 

rozhoduje.“ Tedy jsou tím myšleny rysy cíle, který očekáváme a na kterém ze základu 

trváme. Můžeme je rozdělit na „absolutní kritérium“, které je závazné a bez jehož splnění 

je varianta pro rozhodování nepoužitelná a „relativní kritérium“ které může mít různé 

preference a vyskytovat seč pouze v některých variantách. Z těchto formulací vychází 

také termín „hodnotící kritérium“, které je rozlišovacím znakem, který je v podobě 

nějakého měřítka, kterým můžeme variantu posuzovat. 

o Typologie akcí 

Pokud chceme rozdělit akce týkající se změn, tedy vykonávaných úkolů, můžeme 

se zaměřit na hledisko, proč jsou aplikovány a jestli je znám jejich průběh. Z triviálního 

hlediska by se jednalo o rozdělení na akce, o kterých víme, proč je děláme a o kterých 

nevíme, proč je děláme. Respektive „akce cílového charakteru, zvané akce normativní“ a 

„akce, před jejichž započetím není známa věcná podoba cíle“. Taková situace 

samozřejmě nastat může i bez podmínek, že akce jsou prováděny mimo jakoukoliv 

rozhodovací organizaci. Normativní akce jsou přirozeně prováděny za účelem dosažení 

onoho cíle, ať už známým předem naplánovaným úkolem nebo úkolem, jehož provedení 

je teprve nalézáno. Na druhé straně můžeme nalézt úkoly/akce, kdy je důležitý právě 

proces akce samotné a cíl samotný je věcí výzkumu či pokud je proces teprve vytvářen, 

prozkoumáváním možností. 
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o Projekt a obsah změny 

Pokud mluvíme o projektu, míníme tím nějaké jedinečné uskupení akcí 

přizpůsobené právě podmínkám individuálního cíle, který jsme si stanovili. Projekt je 

vytvářen jednorázově a je tvořen tak, aby uspokojil konkrétní požadavky těch, kteří 

inovaci vyžádali. Bývá podmíněn dobou splnění. Management změny19 pak uvádí 

definici projektu jako: „Jednorázový, prostorově a časově ohraničený soubor 

technologicky a organizačně souvisejících činností, jejichž účelem je dosažení 

stanoveného cíle při zadaném čase, nákladech a kvalitě.“ 

 

2.3.2. Příčiny potřeby změny 

Podle Tomana (2005) bylo tržní prostředí, již na počátku devadesátých let 

minulého stolení, charakterizováno přívlastkem „turbulentní“, z hlediska výskytu změn.  

Turbulentní prostředí zdůrazňuje několik důležitých skutečností, které jsou 

charakteristické pro současné dění ve světě. Ekonomické prostředí je dynamické a změny 

se nedají zastavit a je nutné se naučit hledat jejich příčiny. 

Příčiny změn uváděné Veberem (2009) jsou následující: 

I. Makroekonomický vývoj – jedná se o změny legislativy a změny 

v ekonomice státu – např. změna daňových sazeb, novela zákonů aj. 

změny, které je nutné sledovat. 

II. Mikroekonomický vývoj – zdroji změn je např. personál firmy, výrobní 

zařízení, prostředí, management, metody a postupy, které svým působením 

vyvolají potřebu změny. 

III. Sílící konkurence - nové pojetí konkurence se soustřeďuje na zásadní 

změny, k nimž dochází v samotném charakteru konkurence, ovlivňuje i 

nové způsoby posuzování konkurenčních výhod. To jsou skutečnosti, které 

je nutno brát v úvahu při vytváření příležitostí pro zítřek. 

IV. Stávající systém řízení – současné firemní přístupy jsou zastaralé a 

chybí jim pružnost. Moderní přistup, k řízení společnosti, spočívá v 

předem jasně definovaných postupech a procesech. Implementace 
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moderního systému řízení společnosti se v současné době stává nutností v 

rámci zachování konkurenceschopnosti na trhu a zároveň výhodou. 

2.3.3. Proces změny 

Palán (2002) vyzdvihuje v procesu změny nutnost sestavení dobrého plánu 

implementace změn a také uvádí, že celkový proces změny musí být správně pochopen. 

Proces změny, dle Palána (2002) je popsán viz níže na obrázku 2.3.3. 

Obr. 2.3.3. Proces změny 

 

Zdroj: upraveno dle SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Graga 2010. SBN 978-80-247-3051-6 

 

Vstupem do tohoto procesu jsou parametry před změnou, stávající organizační 

struktura, stávající procesy ve společnosti. Stav po změně je, jak je i z obrázku patrné, 

nové organizační uspořádání a nové fungování vnitropodnikových procesů. 

 

2.3.4. Faktory inicializující potřebu změny, důvody ke 

změnám 

Vaculík (2006) uvádí těchto 7 základních faktorů, které jsou podle něj zdrojem 

potřeby změn v organizaci: 
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I. Změna cílů organizace 

Tato situace nastane v momentě, kdy společnost mění své základní cíle. 

Změna základních cílů je vyvolána změnou vize, mise, strategie. 

II. Nákup nové technologie 

Nákup nové technologie a nového strojního zařízení se objeví v oblasti 

lidských zdrojů. Dřívější nutná specializace dělníků již není zapotřebí, nyní 

je zaměřena na kontrolu technologických celků. 

III. Nedostatek (přebytek) pracovních sil 

Nedostatek pracovních sil se odráží ve snížení produkce a přebytek se 

projeví ve zvýšení nákladů a poklesem produktivity práce, dále pak 

následným tlakem na snižování počtu zaměstnanců. 

IV. Legislativní změny 

Jedná se především o změny v oblasti životního prostředí, dále z oblasti 

ochrany zdraví a změn daňového systému. 

I. Zvyšující se požadavky zákazníků 

Tato oblast je zmiňována především z pohledu marketingu. 

V. Fúze, akvizice společnosti 

Fúze a akvizice se stávají stále běžnější záležitostí, ovšem ne všechna 

spojení naplňují očekávaní manažerů. Aby byla fúze či akvizice úspěšná je 

nutné při jejím plánování a realizaci sledovat řadu vzájemně se ovlivňujících 

faktorů. V případě přeshraničních fúzí je vždy nutné vzít v úvahu jednak 

podmínky na trhu, regulatorní a legislativní opatření, ale také kulturní a 

politické odlišnosti. 

VI. Změna ceny a dostupnosti vstupních surovin 

Dalšími faktory mohou být útoky konkurence, pokles obratu, pokles 

pracovní morálky a kultury společnosti, politické změny, ekonomické 

výkyvy. 
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2.3.5. Demingův cyklus 

Cyklus PDCA neboli tzv. Demingův cyklus představuje jednoduchou metodu 

zlepšování s univerzálním použitím. Tento model byl využit v mnoha mezinárodních 

normách a úspěšně se uplatňuje také při kontinuálním zlepšování systému managementu 

služeb IT. Lze jej použít jak pro celý systém managementu služeb, tak pro jednotlivé 

prvky životního cyklu služby. Jde o metodu postupného zlepšování například kvality 

výrobků, služeb, procesů, aplikací či dat probíhající formou opakovaného provádění čtyř 

základních činností. 

Obr. 2.3.5. Znázornění Demingova cyklu 

 

Zdroj: www.google.com 

 

Demingův zlepšovací cyklus PDCA probíhá jako opakovaná sekvence činností: 

o P = Plan (naplánujte určitý záměr zlepšení) 

o D = Do (proveďte, uskutečněte plánovaný záměr) 

o C = Check (ověřte dosažené výsledky s ohledem na záměry plánu apod.) 

o A = Act (jednejte ve smyslu realizace případných korekčních opatření a 

dále zavedení zlepšení do praxe) 
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 Plánuj: Plánování SMS 

Plánování musí zohlednit politiku managementu služeb, požadavky na služby a 

požadavky normy ISO/IEC 20000-1. Poskytovatel služeb IT musí vytvořit, 

implementovat a udržovat plán managementu služeb, který obsahuje: 

o cíle managementu služeb, kterých chce poskytovatel služby dosáhnout, 

o požadavky na služby, 

o známá omezení, která mohou ovlivnit SMS, 

o politiky, standardy, zákonné a regulatorní požadavky a smluvní závazky, 

o odpovědnosti a role v rámci procesů, 

o lidské, technické, informační a finanční zdroje nezbytné k dosažení cílů SMS, 

o další zúčastněné strany v procesu návrhu a přechodu nových nebo změněných 

služeb, 

o rozhraní mezi procesy a jejich integraci s dalšími součástmi SMS, 

o přístup k managementu rizik a kritéria pro akceptování rizik, 

o technologie využívané pro podporu SMS, 

o způsob měření, auditování, vykazování a zlepšování efektivnosti SMS a 

služeb. 

Plán managementu služeb musí být přezkoumáván v plánovaných intervalech a 

aktualizován podle potřeby. 

 Dělej: Implementace a provozování SMS 

Poskytovatel služeb IT musí implementovat a provozovat SMS pro návrh, 

přechod, dodávku a zlepšování služeb podle plánu managementu služeb prostřednictvím 

činností, které zahrnují: 

o přidělení a řízení finančních zdrojů a rozpočtů, 

o zmocnění, odpovědnosti a role v rámci procesů, 

o řízení lidských, technických a informačních zdrojů, 

o identifikaci, vyhodnocení a management rizik služeb, 

o řízení procesů managementu služeb, 

o monitorování a vykazování výkonnosti činností v rámci managementu služeb. 
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 Kontroluj: Monitorování a přezkoumávání SMS 

Poskytovatel služeb IT musí využívat vhodných metod pro monitorování a měření 

SMS a služeb. Tyto metody musí zahrnovat interní audity a přezkoumání managementu. 

Cíle všech interních auditů a přezkoumání managementu musí být dokumentovány. 

Interní audity a přezkoumání managementu musí prokázat schopnost SMS a služeb 

dosáhnout cílů managementu služeb a plnit požadavky na služby. Musí být identifikovány 

neshody proti požadavkům této normy, proti požadavkům SMS nebo proti požadavkům 

na služby. Výsledky interních auditů a přezkoumání managementu, včetně neshod, 

zvláštních zájmů a identifikovaných opatření, musí být zaznamenány. Výsledky musí být 

komunikovány zainteresovaným stranám. 

 Interní audit 

Poskytovatel služeb musí provádět interní audity v plánovaných intervalech, aby 

určil, zda SMS a služby: 

o plní požadavky normy ISO/IEC 20000-1, 

o plní požadavky na služby a na SMS stanovené poskytovatelem služeb, 

o jsou efektivně zavedeny a udržovány. 

Musí existovat dokumentovaný postup včetně stanovení pravomocí a 

odpovědností pro plánování a provádění auditů, vykazování výsledků a udržování 

záznamů z auditů. Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a 

nestrannost auditu. Auditoři nesmějí auditovat svoji vlastní práci. Neshody musí být 

komunikovány, musí u nich být stanovena priorita a musí být přidělena odpovědnost za 

provedení opatření. Management, který je odpovědný za auditované oblasti, musí zajistit, 

aby jakékoliv nápravy a nápravná opatření byla přijata bez zbytečného prodlení, aby 

neshody a jejich příčiny byly odstraněny. Činnosti po auditu musí zahrnovat ověření 

přijatých opatření. 

 Přezkoumání managementu 

Vrcholový management musí přezkoumávat SMS a služby v plánovaných 

intervalech pro zajištění jejich trvalé vhodnosti a efektivnosti. Toto přezkoumání musí 

obsahovat posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebu změn SMS, včetně politiky a 

cílů managementu služeb. Vstup pro přezkoumání managementu musí obsahovat 

přinejmenším informace o: 
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o zpětné vazbě od zákazníků, 

o výkonnosti služeb a procesů, 

o současné a budoucí odhadované úrovně lidských, technických, informačních a 

finančních zdrojů, 

o rizicích, 

o výsledcích a následných opatření z interních auditů a z přezkoumání 

managementu, 

o změnách, které by mohly ovlivnit SMS a služby, 

o příležitostech pro zlepšení. 

Záznamy z přezkoumání managementu musí obsahovat rozhodnutí a opatření 

týkající se zdrojů, zlepšení efektivnosti SMS a zlepšení služeb. 

 Jednej: Udržování a zlepšování SMS 

Musí existovat politika neustálého zlepšování SMS a služeb. Tato politika musí 

zahrnovat kritéria hodnocení příležitostí pro zlepšování. Musí existovat dokumentovaný 

postup včetně pravomocí a odpovědností pro identifikování, dokumentování, 

vyhodnocení, schválení, stanovení priorit, řízení, měření a hlášení zlepšení. Příležitosti 

pro zlepšování, včetně nápravných a preventivních opatření musí být dokumentovány. 

Příčiny identifikovaných neshod musí být napraveny. Nápravná opatření musí být přijata 

za účelem odstranění příčiny identifikovaných neshod, aby se tak zabránilo jejich 

opakovanému výskytu. Preventivní opatření musí být přijata za účelem odstranění příčiny 

potenciálních neshod, aby se tak zabránilo jejich výskytu. 
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2.3.6. Management zlepšování 

Příležitosti pro zlepšování musí mít stanoveny priority. Poskytovatel služeb musí 

při rozhodování o příležitostech pro zlepšování využívat kritéria hodnocení z politiky 

neustálého zlepšování. Poskytovatel služeb musí řídit činnosti pro zlepšování, které musí 

obsahovat alespoň: 

o stanovení cílů pro zlepšování v jedné nebo více oblastech týkajících se kvality, 

hodnot, kapacit, nákladů, produktivity, využití zdrojů a snížení rizik, 

o zajištění, že schválená zlepšení jsou implementována, 

o aktualizace politiky managementu služeb, plánů, procesů a postupů tam, kde je 

to potřebné, 

o měření implementovaných zlepšení oproti stanoveným cílům a tam, kde 

nejsou cíle dosaženy, přijímání potřebných opatření, 

o reportování implementovaných zlepšení. 
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3. Současné trendy vývoje řízení změn 
 

Současným celosvětovým trendem v moderním řízení společností je hlavně změna 

charakteru tržních vztahů, zejména pak vztahů výrobců a prodejců k samotným 

zákazníkům. Na trh proniká velmi silný vliv globalizace, která proniká do všech lidských 

činností. Na všech trzích dochází k mimořádné turbulenci. Aktivita konkurence se stále 

více zostřuje. Změny tržního prostředí jsou tak rychlé a zásadní, že dříve osvědčená 

východiska řízení jsou pro společnosti nyní již nepoužitelná. Změny tržního prostředí jsou 

stále dynamičtější a hlubší. V důsledku těchto vlivů světové organizace stále s větším 

úsilím zavádějí moderní metody řízení změn, hlavně aby zabránily zničujícím 

ekonomickým dopadům. V této kapitole se proto pokusím nastínit několik modelů 

z moderních trendů řízení změn.  

3.1. Modely řízení změn 

V současnosti existuje již celá řada modelů a metod řízení a také nejrůznější 

analytické techniky, jejichž předmětem je řízení změny organizaci. Jde o ucelenou oblast 

řízení zaměřující se na změny, na jejich zavádění a prosazování do života společností. 

Modely řízení změn  navazují na obecný management a tvoří si základ v oblastech 

sociální psychologie a organizačního chování, používá také sociotechniku a dotýká se i 

kultury organizace. Kotter (2000) k těmto procesům řízení změn pomocí modelů řekl, že: 

„Mnohem lepších výsledků dosáhneme, nebudeme-li změny řídit, ale vést.“ 

 

3.1.1. Lewinův model  

Nejznámější model řízení změn (používá se dodnes) vyvinul Kurt Lewin už v roce 

1950. Tento model vychází z tříúrovňového procesu změny: „rozmrazení – změna – 

zamrazení“ jak můžete názorně vidět na obrázku 3.1.1. Lewin, který působil jak ve 

fyzice, tak v sociálních vědách, vysvětlil organizační změnu na základě analogie změny 

tvaru kostky ledu (Ritchie, 2006). 

 

 

https://managementmania.com/cs/zmeny
https://managementmania.com/cs/psychologie
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
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Obr. 3.1.1. Lewinův model 

 

Zdroj: www.google.com  

Analogie kostky ledu vysvětluje jak z velké kostky ledu získat kužel ledu. Nejprve 

je nutné, aby původní kostka ledu roztála, čímž je možné změnit její tvar (rozmrazení). 

Pak rozmraženou vodu nalijeme do požadované formy (změna). Nakonec musí nový tvar 

ztuhnout (zamrazení). Jednotlivé fáze modelu změny, který Schein (2004) rozšířil o 

proces tzv. kognitivní redefinice, jsou následující: 

I. Fáze rozmrazení 

Předtím než bude proces změny zahájen, je důležité zjistit, proč ke změně musí 

dojít. Ritchie (2006) uvádí, že potřebná motivace ke změně je nutná již před samotným 

zahájením procesu. První fáze procesu spočívá v přípravě organizace na přijetí myšlenky, 

že je změna naléhavá. To zahrnuje rozbití existujícího status quo dříve než bude zaveden 

nový způsob chování. Aby byla organizace na změny dobře připravená, je tedy nutné 

zpochybnit předpoklady, hodnoty, postoje a chování, které jí v současnosti definují   

Ritchie (2006) Tvrdí, že klíčová je tvorba přesvědčivého sdělení, které lidi 

přesvědčí, že současný způsob chování není udržitelný. Podle Kottera (2000) změna 

chování není otázkou toho, že lidem předáme výsledky analýzy, které ovlivní jejich 

myšlení, ale spíše jde o to, že jim pomůžeme vidět pravdu, která ovlivní jejich pocity. Jak 

myšlení, tak i cítění mají zásadní význam a s oběma těmito složkami se v úspěšných 

organizacích setkáme, avšak samým srdcem změn, jejich podstatou jsou emoce (Kotter, 

Cohen, 2003). 
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II. Fáze změny 

Dále Ritchie (2006) ve své studii zmiňuje, že poté co se ve fázi rozmrazování 

vytvoří potřebná nejistota a motivace ke změně, začínají lidé řešit problémy novým 

způsobem. Učí se jednat způsobem podporujícím nový. Schein (2004) tvrdí, že právě 

proto by se nemělo na změnu pohlížet jako na proces „plánované změny“, ale spíše jako 

na proces „řízeného učení“. S myšlením, cítěním, hodnotami a postoji zachází pomocí 

„kognitivní redefinice“. Tento proces slouží k změně předpokladů a zahrnuje:  

o novou sémantiku, tj. předefinování formálního významu předpokladu, 

o hlubší vnímání rozšiřující mentální model předpokladu o nové vhodné prvky;  

o tvorbu nových standardů posuzování a hodnocení tak, aby bylo nové chování 

požadováno za vhodné (pozitivní), je-li v souladu s tímto předpokladem. 

Ke kognitivní redefinici dochází, když je mysl zaměstnance „rozmražená“ (tj. 

motivovaná ke změně) a otevřená novým myšlenkám a informacím. Pokud je někdo 

motivovaný ke změně, „slyší“ nebo „vidí“ věci z nové perspektivy Schein (2004) uvádí 

tři pozitivní účinky tohoto stavu:  

1) vzniká nový jazyk (podnikový žargon) nebo se rozšiřuje význam slov,  

2) všechny přístupy a koncepce jsou interpretovány v širším kontextu  

3) a dochází ke změně způsobu hodnocení nových myšlenek  

 (zvyšuje se jejich význam).   

Schein (1999) zdůrazňuje, že rozmrazení sice vytváří motivaci k novému učení, 

ale neposkytuje dostatečnou předpověď a kontrolu nad tím, od koho učení pochází. Pokud 

jsou k dispozici nové informace pouze od osoby s významným a vlivným postavením, 

učení bude pravděpodobně probíhat jejím prostřednictvím. Klíčovým prvkem procesu 

řízené změny je tedy otázka, kdo ovlivňuje osoby, které jsou ve stavu „rozmrazení“ 

Činnosti, které pomáhají vytvářet změny, vycházejí z imitace modelových vzorů a rolí. 

Jakmile dojde k úspěšné kognitivní redefinici, jsou mentální modely testovány pomocí 

nových způsobů chování metodou „pokusu – omylu“. Tento postup buď podporuje nové 

modely, nebo startuje nový cyklus zpochybňování předpokladů. 

 



 

31 

 

III. Fáze zamrazování 

Ve finální fázi se nové vzorce chování stávají standardem, který spočívá v novém 

pojetí sebe sama a vytvoření nových mezilidských vztahů. Pokud změny úspěšně 

probíhají a lidé přijímají nové způsoby práce, je organizace připravena na zamrazení. 

Vnějším znakem zamrazení je stabilní organizační struktura, odpovídající popisy 

pracovních činností atd. Fáze zamrazení pomáhá lidem a organizaci při zvnitřňování 

(u zaměstnanců) a institucionalizaci (u organizací) změn. To znamená, že je zaručeno, 

aby byly změny všudypřítomné. Změny jsou začleněny do každodenního života 

organizace. Ritchie (2006) ve své knize zmiňuje, že pocit nové stability vytváří prostředí, 

ve kterém si zaměstnanci důvěřují a jsou spokojení, když využívají nových způsobů 

práce. 

Podle Kottera (2000) se kultura se mění teprve tehdy, když se ukáže, že nové 

provozní postupy se osvědčují po určitou minimální dobu. Pokusy o změnu norem a 

hodnot ještě před tím, než jsou zavedeny nové provozní postupy, bývají neúspěšné. Vize 

může hovořit o nové kultuře. Může být prosazován nový styl jednání, který vyjadřuje 

žádoucí kulturu. Ale nový styl jednání se nestane normou, nestane se převládajícím 

stylem jednání, dokud celý proces není doveden do konce. 

 

3.1.2. Beerův model 

Beer spolu se svými kolegy obhajuje model, který popisuje podnikovou změnu 

jako komplexnější problém, a proto také vyžaduje komplexnější, ačkoliv stále jednotný 

soubor ohlasů a připomínek k zajištění jeho efektivnosti. Beer doporučuje šestistupňový 

proces na dosažení efektivní změny: 

I. mobilizovat závazky ke změně prostřednictvím společných diagnóz; 

II. vyvinout společnou vizi způsobu organizování;   

III. podpořit shodu, schopnost a závazky ke společné vizi;  UTB ve Zlíně, 

Fakulta managementu a ekonomiky 17  

IV. rozšířit v podniku vědomí o změně;  

V. institucionalizovat změny skrze oficiální strategie podniku;   

VI. monitorovat a provádět nutné úpravy dle potřeb podniku.   
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3.1.3. Shawův model 

Tento model pohlíží na změnu z jiného úhlu. Změna je vnímána jako komplexní, 

ale také jako evoluční. Výchozím bodem jeho (a mnohých dalších nedávných modelů) 

modelu je situace, kdy prostředí v organizaci není v rovnováze. Mechanismus změny v 

podniku může být někdy "komplikovaný" a v určitém rozsahu pracuje opačně než 

Lewinův model. Není vhodné považovat současný stav (status quo) za přiměřený výchozí 

bod, některé podniky nepředstavují statické entity. Prostředky ke změně jsou spíše již 

vlastní danému systému a vycházejí najevo, až když se systém přizpůsobí prostředí. Takto 

rozdílné modely najdou své uplatnění podle různého způsobu pojetí změn podniků a 

jejich vedení. 

 

3.2. Nové pohledy na řízení změn 

3.2.1. Řízení změn pomocí CSF 

Tento pojem obohatil jak teorii organizace a řízení tak podnikatelskou a 

manažerskou praxi během posledních dvou dekád dvacátého století. Určení klíčových 

faktorů úspěchu poskytuje organizaci informaci o tom, ve kterých oblastech musí být 

přinejmenším velmi dobrá. Aby se využil potenciál tohoto přístupu, měla by organizace – 

zpravidla firma) či jiná podnikatelská jednotka – určit dvě až tři takovéto oblasti (některé 

zdroje oblastí připouštějí i více: maximálně však pět až sedm – více raději ne, aby nebylo 

ztraceno zaměření). Samozřejmě, že i v ostatních oblastech musí firma dodržovat alespoň 

stakeholdery) očekávaný standard. Ale jsou to právě klíčové faktory úspěchu, které odliší 

firmu dobře prosperující od firmy přinejlepším přežívající. 

V české literatuře i jiných informačních kanálech (především na internetu) se 

používají dva velmi příbuzné termíny: „Klíčové faktory úspěchu“ a „Kritické faktory 

úspěchu“. V informačních zdrojích užívajících anglický jazyk těmto dvěma termínům 

odpovídají výrazy „Key success factors“ a „Critical success factors“. Velmi často se také 

setkáme se zkratkami KSF a CSF (tato druhá zkratka je častěji využívaná).  

Otázka zní: jsou mezi oběma termíny nějaké rozdíly? Možných odpovědí 

nalezneme hned několik: 

 



 

33 

 

I. Mezi oběma termíny je významový rozdíl: klíčové i kritické faktory 

úspěchu jsou pro firmu zásadní, bez kritických faktorů však nemůže firma 

vůbec existovat. 

 

II. Jeden pojem je vůči druhému podřízený (např. klíčové faktory úspěchu 

jsou specifickým příkladem kritických faktorů úspěchu). S tímto pojetím se 

lze setkat velmi zřídka, nejčastěji si takto může problematiku rozdělovat 

jednotlivá firma při definování své strategie. 

 

Oba pojmy jsou zaměnitelné. Toto je asi nejčastější přístup k terminologické 

problematice CSF a KSF. 

Nejstarším modelem CSF je Leavittův diamant. Tento Leavittův model, který patří 

mezi modely kritických faktorů úspěchu a používá se v řízení změn. Navrhl jej v roce 

1973 Harold J. Leavitt.  

Mezi klíčové faktory úspěchu podle něj patří: 

 Struktura 

 Manažerské úkoly 

 Lidé 

 Technologie 

Sharma (2006) uvádí, že jde zejména o kritické faktory změny, se kterou se 

uvedené faktory vzájemně ovlivňují a musí s ní být slaďovány (ať už všechny, nebo jen 

některé). Tyto vzájemné vazby můžete názorně vidět v následujícím obrázku 3.2.1. 

  

https://managementmania.com/cs/leavittuv-diamant
https://managementmania.com/cs/kriticke-faktory-uspechu
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Obr. 3.2.1. Znázornění vzájemného ovlivňování faktorů 

  

Zdroj:upraveno dle SHARMA, Radha. Change management: Concepts & Applications. 

United States of America: McGraw-Hill, 2006. ISBN -13: 978-0-07-063586-9, str. 67 

 

Leavittův diamant se také velmi často označuje jako „Model komponent pro 

realizaci změny“ a vyprovokoval celou řadu následovníků. Leavitt de facto pomohl 

nastartovat trend řízení změn pomocí CSF, jehož znázornění můžete vidět v následujícím 

obrázku 3.2.1. 

Obr. 3.2.1. Obsah a cíle metody BSC 

 

Zdroj: www.google.cz 

https://managementmania.com/cs/kriticke-faktory-uspechu
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3.2.2. Model Business Excellence 

Jde o systém vynikajícího řízení organizace, orientovaný na dosahování výsledků 

a vytváření předpokladů. Systém je založen na souboru základních koncepcí, které 

vycházejí ze zkušeností firem,  které dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků. 

Koncepce, jinými slovy oblasti, kterými se zabývají vynikající společnosti, jsou: 

 orientace na výsledky 

 zaměření na zákazníka 

 řízení a stálost záměrů a cílů 

 management na základě procesů a faktů 

 angažovanost pracovníků 

 neustálé zlepšování a inovace 

 rozvoj vzájemně prospěšných partnerství 

 společenská odpovědnost 

 důsledné zavádění změn v praxi 

Obr. 3.3.2. Model Business Excellence 

.  

Zdroj: www. google.com 

V reálné praxi to znamená, že nastavíme logicky propojené prostředí (tvorba plánů 

v excelovém prostředí), které nám umožní koncepce provázat, zlepšovat (Benchmarking) 

a převést do měřitelné podoby a jasné zodpovědnosti. 
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Zavedení systému řízení je možno zavádět postupně, ve čtyřech úrovních: 

I. zpracování  ročního plánu 

II. zkvalitnění ročního plánu 

III. zpracování 3letého plánu 

IV. Excellence, Benchmarking 

Výchozí úroveň záleží na stupni systému řízení, na jakém se společnost právě 

nachází. Není vhodné zde být ambiciózní a snažit se vše zdolat za jeden rok, doporučuje 

se zavádět systém řízení postupně, tak aby si změny našly své místo a pevně se uchytily 

do firemní kultury. 

 

3.2.3. Čtyři fáze změny 

Koncept čtyři fáze změny vypracoval ve své knize Meier (2007). Tato metoda 

chápe změnu jako cyklickou záležitost, která má čtyři fáze a každá z nich vyžaduje 

specifické lidi a zdroje. Pokud má být změna prosazena, je třeba v každé její fázi najít 

klíčovou postavu, která danou fázi změny realizuje. Jednotlivé fáze a jejich klíčové 

postavy jsou popsány takto: 

I. Využití vlivu k prosazení nápadu 

o klíčová postava: misionář – má přístup k vedení a přehled o neformálních 

 sítích vztahů mezi vlivnými lidmi, má schopnost přesvědčit je 

II. Použití autority ke změně postupů 

o klíčová postava: autokrat – jeho autorita a pravomoci pomáhají prosadit 

 změnu a překonat odpor, autokrat musí mít vliv a postavení 

III. Zakotvení změny do technologie 

o klíčová postava: architekt – navrhuje změnu systémů (IT, finanční, výrobní 

 apod.), musí znát organizaci a její stávající systémy 

IV. Vytváření kultury příznivé pro stálé změny 

o klíčová postava: pedagog – podílí se na vytváření klimatu příznivého pro 

 inovace a změny a na kultivaci prostředí (firemní kultury) 

 

https://managementmania.com/cs/lidske-zdroje-lide-v-organizaci
https://managementmania.com/cs/zdroje-podnikove-zdroje
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3.2.4. Osm kroků změny 

Model osm kroků změny vypracoval  Kotter (2000). Implementace změny v jeho 

podání zahrnuje postupné provedení následujících osmi kroků: 

I. Vyvolání vědomí naléhavosti 

o Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí 

o Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních 

 příležitostí a diskuse o nich 

II. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

o Vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny 

o Přimět skupinu pracovat společně jako tým 

III. Vytvoření vize a strategie 

o Vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny 

o Vyvinutí strategií na dosažení této vize 

IV. Komunikace transformační vize 

o Využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci o 

 nové vizi a strategiích 

o Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců 

V. Delegování v širokém měřítku 

o Odstraňování překážek 

o Změna systémů nebo struktur bránících transformaci 

o Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a 

 postupů 

VI. Vytváření krátkodobých vítězství 

o Plánování viditelných zlepšení výkonu neboli „vítězství“ 

o Dosahování těchto vítězství 

o Viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří se podíleli na dosažení 

 těchto vítězství 

VII. Využití výsledků a podpora dalších změn 

o Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které 

 nejsou ve vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi 

o Najímání, povyšování a vzdělávání lidi, kteří mají schopnosti realizovat 

 transformační vizi 

https://managementmania.com/cs/john-p-kotter
https://managementmania.com/cs/vize
https://managementmania.com/cs/vize
https://managementmania.com/cs/delegovani
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o Oživování procesů stále novými transformačními projekty, náměty a 

 prvky 

VIII. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury 

o Dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného 

 na zákazníky a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního 

 řízení 

o Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými 

 úspěchy 

o Rozvíjení prostředků zajišťujících vzdělávání manažerů a výběr 

 vhodných nástupců 

 

3.3. Reengineering 

V podstatě jde o zásadní zhodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) 

podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska 

kritických (klíčových) měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita a efektivita, rychlost 

a další. V této definici, jak píší Hammer a Champy (2003) se skrývají čtyři klíčová 

slova. 

I. Zásadní 

Reengineering představuje „nový začátek“. Nejde o vylepšování toho, co již 

existuje, nebo o provádění dílčích změn, které ponechávají základní struktury netknuté. 

Nejde o záplatování – pospravování existujících systémů, aby pracovaly lépe. Ve 

skutečnosti to znamená vzdát se zavedených postupů a nově pohlédnout na práce, jež jsou 

nezbytné k vytvoření výrobku nebo služby firmy, resp. poskytnutí hodnoty zákazníkovi. 

Znamená to položit si otázku: „Jak by vypadala tato firma, kdybychom ji dnes – 

nesoučasnými znalostmi a s využitím dnešních technologií – budovali znovu?“ Provést 

reengineering firmy znamená odhodit staré systémy a začít znovu. Jeho součástí je návrat 

k počátku a k nalezení lepších způsobů práce. Při reengineeringu se klíčoví pracovníci 

musí ptát „Proč děláme to, co děláme?“, popřípadě „Proč to děláme tímto způsobem?“. 

Toto je donutí zkoumat proces od jeho samotného začátku, objevovat nevyslovená 

pravidla a předpoklady, na nichž je založen způsob, pomocí kterého realizují své činnosti. 

Reengineering nevychází z žádných předpokladů a předurčených pravd. Společnost 

https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
https://managementmania.com/cs/customer-relationship-management
https://managementmania.com/cs/customer-relationship-management
https://managementmania.com/cs/manazer


 

39 

 

usilující o reengineering se naopak musí před všemi předpoklady, které v nich většina 

procesů již upevnila, energicky chránit. Ptáme se tedy, co se musí udělat a teprve poté jak. 

Reengineering nepovažuje nic za předem dané, ignoruje to, co je a soustřeďuje se na to, 

co by mělo být. 

II. Radikální 

Druhé klíčové slovo je radikální, vychází z řeckého slova „radix“, což znamená 

„kořen“. Radikální rekonstrukce (redesign) znamená dle Hammera a Champyho (2003) 

jít ke kořenu věci: nedělat povrchní změny nebo dílčí úpravy toho, co je již 

implementováno, ale to, co je staré odvrhnout. Radikální „rekonstrukce“ v reengineeringu 

znamená, že se nerespektují žádné již existující struktury a postupy a vytvářejí se způsoby 

zcela nové. Reengineering tedy představuje zásadní obnovu (reinvention) podnikových 

činností – nikoli jejich vylepšování či jejich dílčí změny. 

III. Dramatické 

Reengineering není věcí okrajových, či přírůstkových zlepšení, jde o 

kvantitativní výkonnostní skoky. Reengineering by měl být zaváděn, když je zapotřebí 

výrazná změna. Zanedbatelně malé zlepšení vyžaduje jemné dolaďování, dramatická 

zlepšení vyžadují rázně odbourat staré a nahradit novým. V zásadě můžeme podniky 

rozdělit do tří základních typů. Předně to jsou společnosti, které jsou v hlubokých 

potížích. Podniky, kde některé z kritických (klíčových) měřítek výkonnosti jsou hluboce 

pod plánovanými hodnotami. Za druhé jsou to společnosti, které potíže prozatím nemají, 

nicméně mají dostatek předvídavosti a uvědomují si, co se blíží. Umí plánovat 

dlouhodobě dopředu. Třetím typem společností jsou ty, které jsou ve vrcholové kondici a 

nemají žádné problémy. V tomto případě může reengineering sloužit k upevnění jejich 

pozice na trhu před konkurencí.  

Hammer a Champy (2003) dále ve své knize popisují rozdíl mezi těmito 

společnostmi následovně:  

Společnosti v první kategorii jsou zoufalé, narazili na stěnu a zraněné leží na 

zemi. Společnosti v druhé kategorii pádí vpřed vysokou rychlostí, ale jejich přední světla 

již v dálce zachycují náznaky překážky. Mohla by to být zeď? Firmy ve třetí kategorii si 
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za jasného odpoledne vyrazily na projížďku a na dohled nemají žádné překážky. Co 

takhle zastavit a vystavět zeď těm, kteří pojedou za nimi? 

IV. Procesy 

Toto slovo je v definici nejdůležitější, přesto dělá největší potíže. Většina 

manažerů a vedoucích není orientována procesně, jsou zaměření na jednotlivé úkony, lidi, 

struktury, ale nikoli na procesy. Proces můžeme popsat jako činnosti, kdy jeden nebo více 

vstupů tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu 
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4. Charakteristika a analýza změn ve vybrané organizaci 

4.1. Charakteristika zvolené firmy České spořitelny 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná především na drobné klienty, malé 

a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje rozhodně i ve financování 

velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina 

České spořitelny je počtem převyšujícím 5 milionů klientů největší bankou na trhu. Česká 

spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 652 poboček a 

provozuje více než 1466 bankomatů a platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří 

Česká spořitelna mezi velmi významné obchodníky s cennými papíry. 

4.1.1. Historie firmy 

Česká spořitelna patří mezi největší finanční domy působící v České republice. 

Její kořeny spadají až do 19. století. Zároveň patří k nejdéle působícím na trhu. Kořeny 

České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší 

právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého 

spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. 5,2 milionu 

klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na 

českém trhu.  

Obr. 4.1.1. Logo České spořitelny 

 

Zdroj: www.tema.novinky.cz/ceska-sporitelna 
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Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních 

poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě s 17 miliony klientů v osmi 

zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna 

úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových 

součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů 

a služeb a zefektivňování pracovních procesů. 

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední 

firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací 

a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je 

počtem 5,2 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 

3,1 mil. platebních karet, disponuje sítí 657 poboček a provozuje více než 1445 

bankomatů a platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi 

významné obchodníky s cennými papíry. 

Česká spořitelna zaujímá strategickou pozici hned ve 3 přístupech: 

I. Podnikatelský přístup – Česká spořitelna nabízí ucelenou komplexní řadu 

finančních řešení a služeb, které reagují na všechny finanční potřeby 

klientů, jež jim mohou kdykoliv vzniknout. Tato řešení pak mohou klienti 

získat všechna najednou na jednom místě: spoření, investice, úvěry, 

konzultace a poradenství, leasing.  

II. Geografický přístup - Zaměřuje se na český trh, ale klientům aktivně 

poskytuje i finanční sužby a poradenství v zahraničí, a to prostřednictvím 

dceřiných společností Erste Group v rámci celé střední a východní Evropy.  

III. Přístup ke klientům - Rozvíjí dlouhodobé vztahy s klienty ve všech 

segmentech, a navíc jim nabízí přístupné a transparentní produkty i 

personalizované poradenské služby.  

Česká spořitelna je moderní banka s dlouhou tradicí, své služby nabízí celé řadě 

skupin klientů. Mezi tyto skupiny patří: 
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o Individuální klienti  

Banka podporuje své klienty v tom, aby si mohli plnit své touhy a zároveň si 

zajišťovat finanční prosperitu nyní i v budoucnu. Nabízí jim všechny služby, které jim to 

umožní splnit, od financování bydlení (hypotéky), spotřebitelských a firemních úvěrů, 

osobních účtů (včetně zvláštních účtů pro děti a studenty), platebních karet, služeb 

přímého bankovnictví (správa vlastního účtu prostřednictvím internetu, telefonu, 

mobilního telefonu), investičních a spořících produktů, poradenství a prodeje produktů 

finančního trhu až po služby privátního bankovnictví.  

o Malé a středně velké firmy i velké korporace  

Česká spořitelna je společností, která stojí v čele poskytování řady bankovních 

služeb, hraje nepostradatelnou roli i ve firemním segmentu, nabízí produkty šité na míru 

klientům, specializované programy a poradenství pro podnikatele, ale také pro malé a 

střední firmy i velké korporace.  

o Samosprávy, veřejný a neziskový sektor  

Díky silným historickým vazbám na samosprávu i veřejný a neziskový sektor se 

Česká spořitelna postupem času stala u těchto zákazníků první volbou pro poskytování 

finančních řešení na míru v tomto oboru (včetně odborného financování infrastrukturních 

projektů). 

Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum Banka roku 2012 podeváté v řadě 

titul Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka obhájil loňské první místo a stal se 

opět Bankéřem roku. V jedenáctém ročníku soutěže zabodovala také Hypotéka České 

spořitelny, která se stala Hypotékou roku. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku se uděluje 

na základě hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. Cílem 

soutěže Fincentrum Banka roku 2012 je ocenění služeb a produktů bank působících v 

České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu. 
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Obr. 4.1.1. Tituly a ocenění České spořitelny 

 

 

Zdroj: stránky společnosti Česká spořitelna, a. s.  

 

4.1.2. Profil firmy 

Misí české spořitelny je poskytování finančních služeb, která umožňuje všem 

klientům naplňovat jejich jedinečná přání a potřeby. Firemním cílem je oslovit všechny 

cílové skupiny. Tedy konkrétně všechny klienty, zaměstnance, akcionáře a v neposlední 

řadě tuto zemi jako společenství, ve které žijeme a pracujeme. Aby tohoto svého cíle 

dosáhla, musí se Česká spořitelna nejprve stát Bankou první volby pro své zaměstnance.  

Úspěch České spořitelny závisí především na jejím přístupu, loajalitě, 

spokojenosti a přesvědčení zaměstnanců. Vizí České spořitelny je být již výše zmíněnou 

Bankou první volby pro všechny skupiny klientů. Díky prvotřídním výkonům jejích 

zaměstnanců poskytuje špičkové poradenství, podporu a služby klientům. Díky 

špičkovému poradenství, podpoře a službám klientům, zajišťuje nadprůměrné výnosy 

jejím akcionářům. Díky nadprůměrným výnosům jejím akcionářům vytváří podnětné a 
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hodnotné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Díky nadprůměrným výnosům jejím 

akcionářům pomáhá v rozvoji společnosti, v níž působí. 

Krédem České spořitelny je věta: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá 

důvody.“ A tohoto hesla se Česká spořitelna drží i ve svých firemních hodnotách. 

Jednou z celkem čtyř hlavních hodnot je spolehlivost. A to v tom smyslu, že její 

vnitřní i vnější klienti a obchodní partneři se o banku můžou bez výhrad spolehnout. 

Česká spořitelna je ambiciózní společností. Jejím standardem je být nejlepší ve všem, co 

dělá. A rovněž je i Česká spořitelna bankou ambiciózní, a z tohoto důvodu vyvolává, 

podporuje a realizuje všechny smysluplné změny. 

Druhou významnou hodnotou společnosti je vnímavost. Česká spořitelna je 

proaktivní firmou. Umí aktivně naslouchat a snaží se nalézat vždy to nejoptimálnější 

řešení. Rovněž je i ohleduplnou bankou a proto si váží práce a času jak svých klientů, tak 

i kolegů. A také je společností vnímavou i z důvodu respektování jedinečnosti každého 

samostatného klienta či kolegy. 

Posledními ve výčtu hodnot této společnosti jsou vstřícnost a srozumitelnost. 

Česká spořitelna je týmem složeným ze samých profesionálů. Jako společnost je ochotna 

zdravě riskovat i přijímat osobní odpovědnost. Také je bankou otevřenou ve smyslu 

dávání smysluplné a konstruktivní zpětné vazby. Česká spořitelna je společností 

produktivní. Nechává se vést zdravým rozumem, snaží se dělat věci jednoduše, přehledně 

a rovněž i prakticky. 

4.1.3. Zastoupení v ČR 

Spolu s 11 dceřinými společnosti nabízí komplexní finanční servis všem skupinám 

klientů - stavební spoření, penzijní připojištění, životní i neživotní pojištění, leasing, 

factoring, realitní služby či on-line investování. Po celé české republice má téměř  650 

poboček a více než 1100 bankomatů. 
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Obr. 4.1.3. Konsolidované dceřiné společnosti 

 

Zdroj: stránky společnosti Česká spořitelna, a.s.  

Jako společnost však nabízí i specializované pobočky - hypoteční centra, 

developerská centra, komerční centra, Expat centrum a mnohé další. V současnosti 

obsluhujeme více než 5 milionů klientů - služby přizpůsobuje individuálním potřebám. 

Česká spořitelna je v žebříčku nejlepších zaměstnavatelů renomovaným zaměstnavatelem 

s více než 11 tisíci zaměstnanci. 
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Obr. 4.1.3. Zastoupení vedoucí retailové banky ve východní části EU 

 

Zdroj: stránky společnosti Česká spořitelna, a.s. 

 

4.2. Vývoj v České spořitelně a popis procesu zavádění změn 

v řízení  

4.2.1. Popis počátečních impulzů změny 

Česká spořitelna od roku 2000, kdy vstoupila do spojenectví s velmi silnou 

bankou, zatoužila o získání většího portfolia klientů a hlavně zkvalitnění služeb pro své 

stávající i nově příchozí klienty. Stala se členem rozsáhlé a stabilní skupiny Erste Bank. 

Erste Bank, jejíž budovu můžete vidět na obrázku 4.2.1., založil v roce 1819 

Johann Baptist Weber. Nejdůležitější klíčovou osobou, která se zasloužila o nadnárodní 

rozsah působení je Andrea Treichl. Tento generální ředitel vedl Erste Stiftung, která má v 

bance podíl 20,1 procenta, od roku 2003. V současnosti se však rozhodl z čela největšího 

akcionáře rakouské obchodní skupiny, nadace Erste Stiftung. Nahradí jej dosavadní 

členka představenstva nadace Dorána Berle. Oficiální zpráva uvádí, že odchod Treichl 

dlouho zvažoval a kvůli turbulentnímu prostředí kolem banky ho stále odkládal. K jeho 

rozhodnutí odejít však přispěla i nadcházející regulace zpřísňující podmínky kolem 
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nadací. Společnost Erste Bank se proto rozhodla pro strategický krok. A sice, že považuje 

za vhodné, aby nadace měla vlastního ředitele. 

Mezi Erste a Erste Stiftung vzniklo určité napětí, když jednorázová ztráta banky 

dopadla na dividendy. Erste Stiftung tak v roce 2012 neobdržela z Erste žádnou 

dividendu. Tyto peníze jsou přitom hlavním zdrojem financování jejích aktivit. Nadace 

následně začala kvůli posílení příjmů prodávat akcie Erste na trhu. V říjnu se zbavila 14 

milionů kusů cenných papírů a snížila tím svůj podíl v Erste Bank téměř o pět procent k 

současným 20 procentům. 

Z prodeje akcií nadace získala zhruba 235 milionů eur, které hodlá využít na 

úhradu svých závazků. Svůj podíl dále snižovat neplánuje.  

 

Obr. 4.2.1 Budova Erste österreichische Spar-Casse Bank ve Vídni 

 

Zdroj: Wikipedie obrázky 

Erste je z právní formy o akciovou společností se sídlem ve Vídni. Tato obchodní 

banka operuje celkem v 10 zemích. Pobočky má ve střední Evropě se sídlem ve Vídni. 

Dále má pobočky také v Bosně a Hercegovině, rovněž i u nás v České republice (Česká 

spořitelna), dále také v Chorvatsku, v Maďarsku, v Rakousku, v  Rumunsku (Banca 

Comercială Română), dále také u našich sousedů na Slovensku (Slovenská 

sporiteľňa), v neposlední řadě v Srbsku (Erste Bank Novi Sad) a Ukrajině. Od roku 2011 

postupně utlumuje své aktivity na Ukrajině a naopak se pokouší proniknout na polský trh. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bosna_a_Hercegovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_spo%C5%99itelna
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_spo%C5%99itelna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Banca_Comercial%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Banca_Comercial%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%A1_sporite%C4%BE%C5%88a&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%A1_sporite%C4%BE%C5%88a&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
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4.2.2. Podstata segmentace v České spořitelně 

Pomocí segmentace může banka individualizovat a kvantifikovat skupiny se 

společným chováním, vlastnostmi, potřebami a požadavky, které chce uspokojovat. 

Důležitým krokem k tomu, aby banka pochopila chování klientů, je přesný popis toho, 

kdo jsou, kde jsou, co vyžadují, tedy jejich adresná identifikace.  

Správná a adresná segmentace klientů je základem pro úspěšné plánování a 

určování vhodných odbytových a marketingových postupů. Její nepochopení, resp. špatné 

určení cílových skupin klientů, bývá často příčinou neúspěchu nejen marketingových 

kampaní, ale také odbytových a tím i celkových hospodářských výsledků. 

Pojem segmentace trhu může vyvolávat představu určitého dělení trhu. Banka 

zvažuje, na který segment se zaměřit, který je pro ni nejvýhodnější. Ve skutečnosti jde o 

to, že základem cíleného marketingu je poznávání významných tržních segmentů a pokud 

má být cílený marketing úspěšný, musí být založen na respektování tržních podobností či 

rozdílů a ne na libovolném rozdělení klientů do segmentů. Dále je třeba si uvědomit, že 

vytvořené segmenty nejsou stálé. V čase se mohou měnit charakteristiky segmentů, jejich 

projevy či jejich velikost. Je tedy nezbytné průběžně prověřovat, zda zvolené segmenty 

udržují svůj profil a zda marketingová orientace ještě odpovídá danému segmentu. 

 

4.2.3. Segmentace korporátních klientů banky 

Úvahy o celkové strategii banky a jejích marketingových a obchodních aktivitách 

by se měly, mimo jiné, odvíjet od potřeb klientů na daném trhu. Správná a adresná 

segmentace klientů se proto může stát základem pro úspěšné plánování a určování 

vhodných odbytových a marketingových postupů banky. 

Segmentace klientů je tak jedním z hlavních východisek pro určení obchodní 

strategie a je současně považována za jeden z hlavních principů marketingového přístupu 

banky. Segmentací rozumíme proces rozdělení klientů do různých skupin (segmentů), ve 

kterých mají klienti stejné nebo podobné požadavky a potřeby, které mohou být následně 

uspokojeny vhodnými produkty či službami. Segmentace klientů tedy představuje 

rozdělení klientů do segmentů s cílem co nejlépe vyhovět potřebám jednotlivých 

segmentů a tím i jednotlivých klientů. 

Proces segmentace klientů probíhá v několika fázích. Nejdříve je nutné určit, který 

trh budeme segmentovat, na jaký typ klientů se zaměříme. Tato fáze primárně souvisí 
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s tím, zda se banka zaměřuje převážně na segment soukromé klientské sféry či se 

zaměřuje převážně na segment podnikatelské klientské sféry. Podle toho budou více či 

méně detailněji rozpracovány segmenty soukromých či podnikatelských klientů. Druhou 

fází je určit tzv. proměnné segmentace. Proměnné segmentace či segmentační kritéria 

znamenají taková kritéria, která umožní definovat rozdíly či podobnosti mezi klienty a 

jejich potřebami. Ve třetí fázi segmentačního procesu stanovíme a analyzujeme jednotlivé 

segmenty. Je nutné vybrat co nejvýstižnější segmentační kritéria a na základě těchto 

stanovit segmenty klientů, které budeme dále analyzovat. Čtvrtá fáze segmentace 

představuje analýzu jednotlivých segmentů klientů a přípravu marketingového přístupu, 

vhodných produktů a služeb pro konkrétní segmenty. 

Cílem tohoto příspěvku je na základě analýzy potřeb korporátních klientů 

navrhnout vhodná segmentační kritéria pro korporátní klienty banky. 

K navržení segmentačních kritérií pro korporátní klientelu bank je nezbytné znát 

potřeby těchto klientů, jejich očekávání nabízených bankovních produktů a služeb, ale 

také porovnat již používaná segmentační kritéria bank na českém trhu a segmentační 

kritéria používaná Evropskou Unií vzhledem k tomu, že Česká Republika od 1. 1. 2005 

převzala segmentační kritéria stanovená EU. Zdůrazňujeme, že žádná segmentační 

kritéria a segmentace trhu nemůže být perfektní a není možné ji aplikovat bez výjimek. V 

zájmu banky by měl být vždy klient, jeho potřeby a banka by měla neustále prověřovat, 

zda jim daná segmentační kritéria odpovídají. 

 

4.2.4. Hlavní etapy procesu segmentace 

Před zahájením procesu segmentace je nutné určit, jaký trh budeme segmentovat, 

faktory, které ovlivňují chování klientů a vymezit kritéria segmentace postihující rozdíly 

či podobnosti mezi jednotlivými skupinami klientů, které budou použity pro vymezení 

segmentů. Je potřeba vymezit segmenty tak, aby bylo zřejmé, jakou vhodnou kombinaci 

marketingových nástrojů pro konkrétní segment použít. Česká spořitelna postupovala dle 

mého názoru přesně dle tohoto procesu sestaveného již o mnoho let dříve Kotlerem 

(1992) v jeho odborné publikaci. Proces segmentace je v jeho publikaci možné rozdělit do 

čtyř etap, které jsem názorně zpracovala v následující tabulce 4.2.4.: 
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Tab. 4.2.4. Hlavní etapy procesu segmentace 

A. Vymezení trhu 

 

B. Volba segmentačních 

kritérií 

 

C. Tvorba segmentů 

 

D. Analýza segmentů a 

příprava marketingového 

mixu 

 

 
 Zdroj: upraveno dle KOTTER, John Paul: Vedení procesu změny. Praha: Management Press, 

 2000. ISBN 80-7261-015-5. 

 

 

4.3. Výsledky segmentace a proces zavádění změn 

 4.3.1. Potřeby korporátních klientů bank 

Potřeby korporátních klientů se do značné míry liší podle toho, o jaký typ 

společnosti se jedná. Pokud jde o průmyslové podniky, stavební společnosti či 

municipality, jsou jejich potřeby odlišné např. od potřeb společností obchodních, 

vzhledem k investicím. Nejmarkantnější rozdíly potřeb ovšem spatřujeme mezi podniky 

velkými, středními a malými. 

Velké, stabilizované podniky, které mají významné postavení na trhu, zpravidla 

neinvestují v rámci svého rozvoje v takové míře jako podniky menší, které se rozvíjí. 

Velké podniky mají většinou zajištěné provozní financování prostřednictvím úvěru na 

oběžné prostředky či prostřednictvím faktoringu. Běžně využívají leasingu technologií, 

automobilů a standardní bankovní služby jako běžný účet, homebanking, platební karty 

apod. Jejich potřeby se vztahují převážně k zajištění kursových či úrokových rizik, 

k sofistikovaným depozitním službám, ke kvalitě služeb a k cenám. V rámci svých 
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motivačních programů mají tyto podniky zájem o poskytování zaměstnaneckých výhod 

v podobě produktů penzijního připojištění či životního pojištění. Pro banku to znamená 

příležitost jak zvýšit křížový prodej produktů („cross-selling“) u těchto klientů a upevnit 

s nimi obchodní vztah.  

Střední podniky s významným postavením na trhu mají často podobné potřeby 

jako podniky velké. Zpravidla neprovádí velké investice, pouze využívají stávající 

bankovní služby včetně financování a kladou důraz na kvalitu služeb a cenu bankovních 

produktů. Na druhé straně střední podniky, které se stále rozvíjejí a ještě nedosáhly 

požadovaného podílu na trhu, mají potřeby odlišné. Zaměřují se na investice, na rozvoj, 

ale také na využívání standardních bankovních služeb, u kterých požadují kvalitu. Je zde 

velký prostor pro banku strukturovat financování klienta, a to jak investiční, tak provozní, 

nabídnout produkty v rámci bankovní skupiny, např. formou leasingu technologií, 

seznámit klienta se službami faktoringu a pojištěním pohledávek s ním spojených, či 

s možností zajištění kursových rizik. Tento segment je pro banku zajímavým i vzhledem 

k tomu, že cena bankovních produktů není jejich prvořadým zájmem. 

Většina malých podniků působí na trhu krátkou dobu. Tyto podniky se rozvíjí, 

využívají standardních bankovních služeb, nekladou takový důraz na kvalitu a ceny 

poskytovaných služeb. Většina z nich začíná využívat úvěrové produkty tím, že nahrazují 

povolené přečerpání účtů neboli „overdrafts“ provozními úvěry a více investují buď do 

rekonstrukcí, nebo do výstavby svých společností. Zde má banka příležitost nabídnout 

financování investičních potřeb prostřednictvím leasingu technologií, leasing automobilů 

a produkty v rámci nabídky celé bankovní skupiny. Hlavní využívané produkty malých 

podniků jsou běžný účet, internetové bankovnictví a platební karta. Využívání úvěrových 

produktů se zvyšuje s velikostí podniku, naopak využívání tzv. povoleného přečerpání 

účtu neboli overdraft se snižuje s velikostí podniku.  

 

4.3.2. Porovnání segmentačních kritérií korporátních klientů 

České spořitelny 

Každý peněžní ústav si stanovuje segmentační kritéria na základě zvolené 

strategie a cílů. Vzhledem k tomu, že Česká republika převzala od 1. 1. 2005 segmentační 

kritéria stanovená Evropskou Unií, měly by i banky na českém trhu používat tato kritéria 
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včetně názvů segmentů. Zda si banka dále stanoví další segmentační kritéria a obsluha 

klientů nebude přesně odpovídat segmentům EU, záleží na bance samotné a na její 

strategii. 

Následující obrázek 4.3.2. porovnává segmentační kritéria vybraných bank na 

českém trhu se segmentačními kritérii stanovenými EU. 

 

Obr. 4.3.2:  Porovnání segmentačních kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Marketingový průzkum Komerční banky, a.s. (uváděné hodnoty jsou tržby podniků v mil. Kč) 

Vysvětlivky: 

-  počet zaměstnanců 

- TOP – Velké podniky 

- ME – Střední podniky (middle enterprises) 

- SE – Malé podniky (small enterprises) 

- Micro Enterprise – Mikro podniky 

- Small business – Mikro podniky 

 

Z  uvedeného grafu vyplývá, že každá banka používá různá segmentační kritéria 

členění klientů do segmentů v souladu se svojí strategií. Banky používají různá 

segmentační kritéria a současně i různé názvy pro jednotlivé segmenty. 
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Segmentační kritéria hlavních hráčů na českém bankovním trhu – Komerční 

banky, a.s., České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. – jsou si velmi 

podobná a blíží se segmentačním kritériím stanovených EU. Jak je z grafu patrné, 

všechny vybrané banky na českém trhu se zaměřují na malé a střední podniky, které jsou 

hybnou silou české ekonomiky a tvoří majoritu všech podniků v ČR. Všechny banky mají 

vytvořený segment pro malé a střední podniky s tím, že každá banka používá jiná 

segmentační kritéria pro zařazení klientů do těchto segmentů. Žádná z uvedených bank 

nezohledňuje počet zaměstnanců jako kritérium. Všechny banky se řídí obratem 

společnosti. 

4.3.3. Stanovení segmentačních kritérií korporátních klientů 

České spořitelny 

Většina bank na českém trhu dnes již používá jako hlavní kritérium tržby klienta 

dosažené za poslední hospodářský rok. Dříve tomu tak nebylo a většina bank vycházela z 

tzv. kreditního obratu klientů. Kreditní obrat znamená sumu peněžních prostředků 

přijatých na účet klienta za stanovené období (většinou kalendářní rok). Kreditní obrat 

klientů není plně vypovídajícím kritériem o velikosti společnosti vzhledem k tomu, že 

může být zkreslen různými vlivy (např. převáděním prostředků z účtu na účet jednoho 

klienta, derivátovými operacemi, kdy dochází k převodu prostředků na vnitřní účty banky 

a zpět, a především vedením platebního styku ve dvou či více bankovních ústavech). 

Jako hlavní segmentační kritérium by proto banky měly používat tržby klienta dle 

podaného daňového přiznání. 

Dalším, i když méně používaným, kritériem je vlastnická struktura. Je nutné 

prověřovat kým je klient vlastněn, především pokud jej majoritně vlastní právnická osoba. 

I malá společnost s tržbami např. 10 mil. Kč může být členem velké ekonomicky spjaté 

skupiny a je třeba k ní takto přistupovat. Pozornosti by také neměly uniknout společnosti 

vlastněné státem, státními organizacemi či municipalitami. Některé banky mají speciální 

segment municipalit, kde se odborníci v municipální sféře těmto klientům věnují podle 

jejich potřeb. 

Za velmi důležité segmentační kritérium by měla být považována „úvěrová 

angažovanost klienta”. Úvěrová angažovanost klienta představuje objem poskytnutých či 

schválených úvěrů a podrozvahových obchodů u jednoho klienta. Toto kritérium by mělo 

být pro banku důležité vzhledem k výnosům plynoucích z těchto obchodů, k řízení aktiv 
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banky a dále k zohlednění přístupu ke klientům s velkým objemem úvěrové 

angažovanosti. 

Na základě uvedených analýz navrhujeme následující segmentační kritéria: 

o tržby klienta, 

o úvěrová angažovanost, 

o příslušnost k ekonomicky spjaté skupině. 

Samostatný přístup by měl být věnován klientům ve vlastnictví státu, státním 

organizacím a municipalitám. 

4.3.4. Definování segmentů dle stanovených segmentačních 

kritérií 

Přistupme ke třetímu kroku segmentace, stanovení konkrétních segmentů 

korporátních klientů. Tvorba segmentů a následné přiřazení klientů do segmentů je 

strategickou záležitostí banky a současně předpokladem pro správné zacílení obchodní 

politiky banky. 

Základní segmenty navrhla banka vymezit s využitím segmentačních kritérií 

stanovených Evropskou Unií. Tyto návrhy vybraných segmentů můžete opět názorně 

vidět v následující tabulce 4.3.4. 

 

 Tabulka 4.3.4:  Návrh základních segmentů 

Drobné podniky     

(mikro enterprises) 
obrat 60 mil. CZK 

Malé podniky          

(small enterprises) 
obrat 300 mil. CZK 

Střední podniky   

(middle 

enterprises) 
obrat 1500 mil. CZK 

Velké podniky         

(large enterprises) 
obrat 1500 mil. CZK 

 Zdroj: vlastní zpracování dle stránek České spořitelny 
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Uvedené rozdělení je pouze základní a dále ho banka upravuje o relevantní 

segmentační kritéria, protože obrat jako jediné kritérium není dostačující. 

Segment drobných podniků navrhla banka dále rozčlenit na subsegmenty 

vzhledem k tomu, že klient s obratem 10 mil. Kč bude mít pravděpodobně jiné potřeby 

než klient s obratem 60 mil. Kč.  

Navrhla proto rozčlenit segment drobných podniků na dva subsegmenty: 

o mini enterprises s obratem do 30 mil. Kč, 

o micro enterprises s obratem do 60 mil. Kč. 

U segmentu drobných podniků nevyužívala banka žádné další podpůrné 

segmentační kritérium (vzhledem k velikosti těchto klientů a jimi využívaných produktů). 

Pro segment malých podniků navrhla přidat segmentační kritérium úvěrovou 

angažovanost. Do segmentu malých podniků by náleželi klienti s obratem 60 – 300 mil. 

Kč a klienti s obratem nižším než 60 mil. Kč, avšak s úvěrovou angažovaností vyšší než 

10 mil. Kč. Uvedené kritérium přidává banka z důvodu rozvoje a růstu malých podniků 

na českém trhu. Banky České spořitelny by se měly zaměřit na klienty využívající 

financování ve větší míře. Tito klienti budou pro banku ziskovější než ti, kteří financování 

nevyužívají. Tito klienti budou pravděpodobně také dále růst, a proto je nezbytné se jim 

věnovat. Úvěrová angažovanost ve výši 10 mil. Kč pro podnik s obratem nižším než 60 

mil. Kč není zanedbatelná a může svědčit o chystaném rozvoji společnosti. 

Segment středních podniků se rozhodla banka dále neupravovat o žádné 

doplňkové segmentační kritérium. Jedná se o podniky, které jsou již zavedené a jejich 

potřeby se nijak výrazně nemění. 

Segment velkých podniků si zaslouží pozornost nejen vzhledem ke stanoveným 

segmentačním kritériím, ale také vzhledem k velikosti společností v něm zařazených. 

Podniky s obratem vyšším než 1 500 mil. Kč by měly být obsluhovány nejzkušenějšími 

bankovními poradci. Z tohoto pohledu by bylo vhodné nezaměřovat se pouze na obrat 

společnosti, ale také na financování, které klient využívá a s tím spojené kritérium 

úvěrové angažovanosti. Dále by banka  měla zohlednit příslušnost k ekonomicky spjaté 

skupině. 
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Do segmentu velkých podniků se řadí klienti splňující následující parametry: 

o obrat vyšší než 1 500 mil. Kč, 

o úvěrová angažovanost vyšší než 500 mil. Kč, 

o společnosti, které jsou členy ekonomicky spjaté skupiny a zároveň dosáhly 

  obratu vyššího než 300 mil. Kč. 

Klient s úvěrovou angažovaností vyšší než 500 mil. Kč je pro banku významným 

partnerem, který využívá sofistikované finanční služby. Je proto nutné takovému 

klientovi poskytnout ty nejkvalitnější služby, včetně nejzkušenějších zaměstnanců. Návrh 

segmentačních kritérií pro takovéto klienty můžete níže názorně vidět v tabulce 4.3.4. 

 Tab. 4.3.4.  Návrh segmentačních kritérií 

  

mini enterprises obrat 60 mil. CZK   Drobné podniky 

(mikro enterprises) 

  micro enterprises obrat 30-60 mil. CZK   

  

obrat 60-300mil. CZK Malé podniky 

(small enterprises) 

  
podniky s obratem 60mil. CZK a 

úvěrovou angažovaností 10mil. CZK 

Střední podniky            

(middle enterprises) 
obrat 300-1500 mil. CZK 

  obrat 1500 mil. CZK 

Velké podniky                 

(large enterprises) 

podniky s obratem 1500mil. CZK a 

úvěrovou angažovaností 500mil. CZK 

  
podniky s obratem 300mil. CZK a 

náležející k ESSK s obratem 1500mil. 

CZK 

 Zdroj: vlastní zpracování dle stránek společnosti Česká spořitelna, a. s.  
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Navrhovaná segmentační kritéria jsou v souladu se segmentačními kritérii EU, 

korespondují s vývojem trhu v ČR a odráží potřeby korporátních klientů. Koncentrace 

největších a nejvýznamnějších klientů v segmentu velkých podniků zaručuje, že budou 

obsluhováni nejzkušenějšími bankovními poradci a služby jim budou šité přímo na míru. 

Banka má také prostor pro vytvoření balíčků produktů speciálně pro navržené segmenty 

klientů, které by měly odpovídat potřebám jednotlivých segmentů. 

Správné rozdělení klientů do segmentů je důležité pro kvalitu poskytovaných 

služeb, kterou klienti vyhledávají a vyžadují. Poskytování kvalitních služeb je významnou 

konkurenční výhodou na bankovním trhu, proto banky věnují segmentaci stále větší 

pozornost. 

 

4.4. Proces segmentace v České spořitelně 

Česká spořitelna je největší retailovou bankou v České republice a má také 

nejdelší historii. Přesto si uvědomila, jak málo své zákazníky vlastně zná. Projekt 

segmentace zákazníků založený na softwaru od společnosti SAS Institute jí přinesl 

znalosti, jaké potřebuje přenést do oblasti marketingu typu one-to-one, tj. přímo k 

zákazníkovi. 

Tato společnost prošla rozsáhlou transformací po spojení s nadnárodní společností 

Erste Bank a z tohoto důvodu troufám si říci, dosáhla v klíčových oblastech výrazného 

zlepšení.  

V současnosti se Česká spořitelna zaměřuje na zlepšování svých produktových 

nabídek pro individuální klienty. Aby toho mohla dosáhnout, spustila projekt segmentace 

své klientské základny. Učinila tak na základě vysoké propracovanosti, s daty o 

vlastnictví, a s využitím bankovních produktů a služeb, a navíc použila demografická 

data. Odborníci banky na obchod a marketing si uvědomovali, že precizní segmentace 

klientů bude základním stavebním kamenem pro budoucí volbu, jak zacházet se 

zákazníky a vytvářet pro ně produkty. Nad tím vším pak Česká spořitelna hodlala 

spravovat vztahy se svými zákazníky jako s jednotlivci, aby mohla maximalizovat 

výslednou hodnotu. 

Na základě auditu bankovních dat bylo navrženo 10 dimenzí, okolo kterých bylo 

možno zákazníky segmentovat, aby mohla banka získat informace, jaké potřebovala. Tým 

specializovaných analytiků pro dolování dat (data mining) zvolil primární dimenze, které 
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vytvářejí vlastní ucelené segmenty. Tyto primární dimenze byly dále členěny jednak co 

do všeobecných charakteristik klientů.  

 

Tyto všeobecné charakteristiky tvořily například: 

o Ziskovost 

o  Stav životního cyklu 

o  Bonita 

o  Věrnost 

Dalším členěním pak bylo dle charakteristik specifických pro banky. 

o Vklady versus půjčky klientů 

o Nároční klienti versus tradiční klienti 

o Aktivní klienti versus Spící klienti 

o Klienti s aktivním transakčním účtem versus klienti, kteří jej nemají. 

 

Byly vygenerovány a dále zkoumány i sekundární dimenze, které nebyly určeny 

pro vytváření segmentů, avšak spíše pro jejich popis a pro poskytnutí některých dalších 

pohledů na jednotlivé klienty. Tyto dimenze zahrnovaly demografické údaje,  jakými jsou 

místo bydliště a další různé informace, vztahující se ke klientovi a k bance. Několik 

dimenzí volalo po kreativním myšlení a rozhodování týmu, aby bylo možno překlenout 

mezery ukryté v dostupných informacích. 

Česká spořitelna bohužel například neměla k dispozici údaje o ziskovosti svých 

zákazníků, takže se tým specialistů musel proto rozhodnout použít hrubý výdělek (s 

úrokem a bez úroku) spíše než opravdový zisk. Původní plán počítal s využitím 

popisných stavů životního cyklu klienta, kam patří například dítě, mladá rodina, bezdětná 

rodina apod. Tým specializovaných analytiků však nakonec uvážil, že informace z takto 

dostupných dat byly často nespolehlivé nebo neúplné. 

Z tohoto důvodu musel tým specializovaných analytiků získávat pracně informace 

pomocí odhadů založených na dostupných demografických údajích, jakými jsou 

například věk, příjem a výdaje, a dále ukazatele typu student nebo penzista. Pod pojmem 

„bohatost“ si tým specializovaných analytiků představoval odhad finančního potenciálu. 

Například jakou půjčku si může klient dovolit a s jakým dalším výdělečným potenciálem 

může banka počítat. Pro výpočet této hodnoty tým specializovaných analytiků přičetl ke 

všem účtům celkovou kreditní sumu, polovinu celkového debitu a funkci čistého příjmu. 
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Petr Ptáčník, manažer projektu Data Mining v České Spořitelně k tomuto kroku 

svých specialistů uvedl, že jeho tým vypracoval vzorec pro kalkulaci bohatosti klienta se 

značnou přesností. Avšak jak sám přiznal, tento vzorec byl příliš komplexní, aby pomohl 

při vlastním prodeji a v marketingu, takže jeho tým nakonec uplatnil mnohem jednodušší 

ukazatel. 

Tým specializovaných analytiků postupně odhaloval, že efektivní segmentace se 

bohužel pohybuje téměř na pomezí umění a vědy. Jak totiž například ohodnotit zákazníka 

jako „loajálního“? Jedním z ohledů je samozřejmě doba, po kterou je jednotlivec 

zákazníkem banky. Druhým ukazatelem pak je počet bankovních produktů a služeb, jež si 

tento zákazník kupuje. Realizační tým  proto začlenil do hodnocení loajality zákazníka 

oba tyto ukazatele. Určil pak ve firemních databázích sedm úrovní loajality, od ne-

klientů, přes nové klienty, až po „středně zavázané klienty“ se dvěma účty přičemž jeden 

z nich musel být starší pěti let, a nakonec až po „silně zavázané klienty“ s přinejmenším 

třemi účty. 

Petr Ptáčník, manažer projektu Data Mining k tomuto dále ve své tiskové správě 

uvádí, že jednou z nejužitečnějších dimenzí bylo jednoduché určení zákazníků s vkladem 

a zákazníků s půjčkami, kdy jsme propočetli čistý poměr odečtením celkových půjček od 

celkových vkladů. Tento krok byl podle něj velice užitečný a umožnil identifikovat 

zákazníky s vysokými vklady, které tým specializovaných analytiků pojmenoval jako 

‚investory‘, a dále ty zákazníky, kteří jsou ve značných dluzích.  

Obě výše jmenované skupiny jsou pro banku zdrojem hodnot. U zákaznických 

segmentů přinášejících velké příjmy se navíc ukázalo, že velmi málo z těchto zákazníků 

se pohybuje okolo nuly nebo těsného vyvážení, a že existuje velký počet zákazníků s 

vysoce pozitivní nebo negativní nevyvážeností. Když se pak jde směrem dolů, k nižším 

příjmovým hodnotám, tyto poměry se postupně obracejí. 

Odborní analytici pro marketing rovněž chtěli být schopni rozlišit mezi tradičními 

a vyspělejšími klienty. To sice zní hezky, avšak rozlišit je v praxi je mnohem obtížnější. 

„Využívání nových distribučních kanálů je určující a užitečné kriterium pro popis, avšak 

příliš úzké pro definici,“ vysvětluje Petr Ptáčník. Další důležitá dimenze se tedy týkala 

aktivních klientů versus spících klientů a  byla další zajímavou oblastí, založenou na 

značném množství transakcí za měsíc. Tato dimenze byla týmem analytiků pro marketing 

rozdělena na dvě skupiny. Jednu z nich určili jako „spící“ na jednom okraji a na straně 

druhé jako „extrémně aktivní“. 
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Přiřazení klientů specifickým segmentům nakonec zjednodušila modelační 

analýza. Objektem zkoumání bylo opět poskytnout České spořitelně hlavně praktickou a 

užitečnou informaci obchodu a marketingu. Realizační tým nasadil standardní statistické 

nástroje, jako například korelační a faktorovou analýzu, a poté použil K-rozměrný prostor 

pro vytvoření 20 svazků (clusterů) s využitím 10 dimenzí.  

„Tento přístup může být dosti komplexní, proto jsme hledali způsob, jak snížit 

počet 20 clusterů a 10 klientských segmentů (plus tři ne-klientské segmenty)  spojováním, 

novým segmentováním a novými návrhy,“ prozrazuje Jan Spousta, který v České 

spořitelně nasadil segmentační analýzu. Avšak jestliže bylo prvotním cílem přijít s 

jednoduchými segmenty, proč zacházet do takových podrobností? 

Proč jen jednoduše nenasadit pro segmentaci již vytvořená a hlavně hotová 

pravidla, která stačí vzít takzvaně „ze šuplíku“? Jan Spousta se proto snaží dále vysvětlit, 

že pokud by zvolila Česká spořitelna takovýto přístup, tak by zcela vůbec neposloužil 

praktickým účelům. A už vůbec by nepřinesl bance konkurenční výhody, jaké hledali. 

Například dva klientské segmenty, vkladatelé a klienti pobočky, jsou identičtí jinak než 

podle toho, zda jsou vkladatelé zákazníky mateřské banky či nikoli. Rozdíl je z 

analytického hlediska bezvýznamný. Avšak ke vkladatelům můžeme s nabídkou 

přistupovat přímo, takže z perspektivy subjektivního marketingu se jedná o kritickou 

důležitost. Účelem bylo od počátku vytvořit některá pravidla, jež by dala České spořitelně 

jednoduché, hierarchické a snadno aktualizovatelné segmenty, které by navíc byly 

využitelné ve firemních specifických aplikacích. Záměrem segmentace totiž není pouhé 

statistické cvičení, jako děláváme v hodinách, ale získání relevantních informací, které 

mohou firmu, pro kterou se segmentace provádí posunout kupředu lepšímu stavu, než je 

ten dosavadní. Obecně se dá říci, že provádění segmentace je požadavkem a zorným 

úhlem pohledu dnešního trhu. 
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4.4.1. Čtyři nové tváře a čtyři barvy  

Českou spořitelnu samotnou a hlavně její klienty čekají velké změny. Banka má 

dle výsledků segmentace v budoucnu velké plány, a sice rozdělit se na čtyři bankovní 

značky, přičemž každá značka bude určená pro jiný typ klientů. Hlavním poznávacím 

znakem jednotlivých značek bude jejich barva - béžová, modrá, černá a šedá. Pro koho 

budou určeny služby jednotlivých značek uvádím v tabulce 4.4.1. níže. Černou barvu již 

nyní reprezentuje značka Erste Premiér. 

  Tab. 4.4.1. Pro koho jsou barvy určeny 

Béžová 

skupina 
Modrá skupina Černá skupina Šedá skupina 

Pro všechny 

30.000Kč+čistého 

měsíčně nebo 

objem 0,5+mio 

Příjem 

100.000Kč+měsíčně 

nebo majetek 1+ 

mio 

Živnostníci a 

podnikatelé s 

obratem do 30 

mio 

Zdroj:  vlastní zpracování dle stránek společnosti Česká spořitelna, a. s. 

Masu klientů se Česká spořitelna rozhodla na základě výsledků výzkumu rozdělit, 

jako to dělají automobilky nebo restaurace, aby získala větší schopnost nabídnout a udržet 

rozdílnou nabídku jednotlivým typům zákazníků. „Máme vybudovaný koncept obsluhy 

nejbonitnějších klientů – Erste Premier, co se týká béžové a modré banky budeme hledat 

optimální model, tzn. zatím přesně nevíme, zda v jedné pobočce bude v přízemí béžová 

banka a v prvním patře modrá banka,  obsluha živnostníků, podnikatelů a nebo to bude 

jinak,“ sdělil mediím ohledně rozdělení ČS na čtyři banky Dušan Baran, místopředseda 

představenstva a první náměstek generálního ředitele. 

Pro modrou barvu, jak z tabulky můžeme jasně vyčíst, je příznačný hlavně objem 

jejich finančních aktiv. Jde o koncept takzvaného osobního bankovnictví, které je již na 

vyšší úrovni.  Pro tuto skupinu movitějších klientů až na stovce svých poboček spouští 

Česká spořitelna "banku" v bance pro bohatší lidi. Zatím sice upustila od toho, že by jim 

služby poskytovala pod jinou značkou a v samostatné pobočkové síti. Nadprůměrně 

vydělávajícím klientům ale v oddělené části vybraných poboček nabízí oddělení osobní 
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bankéře, příjemnější prostředí oddělené od banky pro běžné klienty béžové barvy a 

hlavně jim nabízí produkty s výhodnějšími úroky a poplatky. 

Tento nový model zahrnuje nejen osobní bankéře, ale i celkové změny na 

pobočkách a v produktové nabídce. Klasické pobočky postupně předěláváme a v 

některých z nich budou jiné služby pro masový trh a jiné pro movitější klienty. Budou 

rozděleny na část pro masový trh a část pro osobní bankovnictví.  

V části pro osobní bankovnictví movitější klienti můžou mít k dispozici vlastního 

osobního bankéře, kterého si sami předtím vybrali. Nebo když klienti nemají zájem mít 

při jednání pokaždé stejného bankéře, tak můžou přijít a využít kohokoliv z týmu 

osobních bankéřů. Tam pak budou mít prostor pro diskrétní jednání a také relaxační 

prostor, kde je pro zpříjemnění klientům nabídnuta káva či čaj, dále je tam možné číst si 

noviny nebo sledovat ČT24. Navíc již od  5. listopadu loňského roku pro klienty Česká 

spořitelna zavedla i zcela nový produkt. Jde o osobní účet za paušální poplatek, kde už 

pak mají všechno zdarma. Kromě toho obsahuje  i spořicí účet s jednoprocentním ročním 

úročením. 

Pro rozvoj Osobního bankovnictví si nastavila Česká spořitelna hned několik 

stěžejních cílů: 

o Pokrytí měst nad 40 000 obyvatel do konce roku 

o Nové pobočky a lokality pro Erste Premier - Plzeň, Hradec Králové, 

Olomouc, České Budějovice 

o Zpřehlednění nabídky produktů a služeb v Béžové bance 

o Zjednodušení sazebníku 

o Nová generace služby Servis 24 

o Nový přehledný design a ovládání Internetového bankovnictví 

o Rozšíření úspěšné aplikace Mobilní banka na systém Android 

 

Na následující tabulce 4.4.1 se pokusím jednoduše nastínit co je obsahem těchto 

jednotlivých čtyř skupin klientů již výše zmiňovaných a dále pak i hodnoty, kterými se 

tyto čtyři skupiny klientů budou prezentovat. 
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Tab. 4.4.1 Co je náplní 4 barev  

Béžová 

skupina 

Modrá 

skupina 
Černá skupina Šedá skupina 

Jednoduchá 

finanční řešení 

pro každého 

Výhodná 

finanční řešení 

pro finančně 

zdatné klienty 

Exkluzivní 

služby pro 

klienty, kteří 

chtějí 

zhodnocovat svůj 

majetek 

Finanční služby 

využívající 

hluboké znalosti 

předmětu 

podnikání klienta 

Zdroj: vlastní zpracování dle stránek společnosti Česká spořitelna, a. s. 

Tab. 4.4.1 Hodnoty 4 barev 

Béžová 

skupina 

Modrá 

skupina 
Černá skupina Šedá skupina 

Přátelskost 

Snadnost       

Důvěra  

Profesionalita 

Zodpovědnost 

Partnerství 

Jedinečnost 

Exkluzivita     

Prestiž  

Srozumitelnost 

Expertíza 

Proaktivita 

Zdroj: vlastní zpracování dle stránek společnosti Česká spořitelna, a. s. 

Česká spořitelna přišla nejnověji i s konceptem bank pro černou skupinu klientů. 

V segmentu nejvlnitějších klientů oddělila stávající Českou spořitelnu jak novým názvem, 

tak novými pobočkami pod značkou Erste Premiér, která má nyní 66 Premier bankéřů a 

7 000 klientů. Její úvodní stránku uvádím v obrázku 4.4.1. níže. 
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Obr. 4.4.1. Hlavní strana webových stránek Erste Premier 

 Zdroj: internetové stránky České spořitelny, a. s. 

Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu 

detailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Akvizice více než 10 bank 

v období let 1997 a 2008. Erste Group nyní zaujímá vedoucí postavení v oblasti 

retailového bankovnictví v nových členských zemích Evropské unie, kde je penetrace 

produktů ve srovnání se západními evropskými trhy nižší.  

Erste Group má celkem pět zaměření: 

I. Retailové bankovnictví  

o Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované 

lokálními vklady 

o Úvěry v cizích měnách pouze v případě financování lokálními 

cizoměnovými depozity (Rumunsko a Chorvatsko) 

o Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty.  

o Potencionální budoucí expanze do Polska 

II. Korporátní bankovnictví 

o Velké domácí podniky a malé a střední podniky 
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o Poradenství se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým 

trhům a korporátní financování  

o Nemovitostní obchody nad rámec financování 

o Potencionální budoucí expanze do Polska 

III. Kapitálové trhy 

o Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta 

o Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Turecku, Londýně a 

Německu, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový 

mix 

o Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a 

východní Evropě 

IV. Veřejný sektor 

o Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj 

infrastruktury na hlavních trzích  

o Jakákoli státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem 

likvidity nebo řízení bilance 

V. Mezibankovní obchod 

o Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích 

o Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodů likvidity, řízení bilance 

nebo k podpoře klientských obchodů 
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Současnou strategii Erste Group lze shrnout následujícím znázorněním na obrázku 

4.4.1. 

Obr. 4.4.1. Současná strategie 

 

Zdroj: tiskové zprávy dostupné na stránkách České spořitelny 

Ze strategických cílů, které si Česká spořítelna pro uplynulé plánovací období 

stanovila, byly stěžejní hlavně dva cíle, a to: 

A. Do roku 2012 Česká spořitelna vstupuje jako nejlepší banka uplynulého 

desetiletí s novou strategií, která by jí měla zajistit stabilizovaný a 

dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech. 

 

B. V souladu s hlavními strategickými cíli by se Česká spořitelna měla do 

konce roku 2014 stát vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drobní 

klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový sektor, 

malé a střední firmy, velké národní firmy) a jednou z klíčových bank v 

dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé firmy a velké nadnárodní 

firmy). 
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Myslím si, že tyto stanovené cíle České spořitelny jsou reálné a jsou v souladu 

s předpokládaným vývojem banky, ovšem trh je v dnešní době natolik nevyzpytatelný, že 

je možné i jejich nedosažení. 

 

4.4.2. Aktéři procesu změny 

V samotném procesu změny se zúčastňuje celá řada osob neboli aktérů procesu 

změny. Tito aktéři se dělí z hlediska míry zapojení do procesu změny a také podle rolí, 

které v něm hrají. Dušková (2000) rozlišuje následující typy aktérů změn: 

 

o Iniciátor změny 

o Sponzor změny 

o Agent změny neboli manažer změny 

o Konzultant neboli poradce změny 

o Příjemce změny 

 

Jednotlivý aktéři můžou více či méně ovlivňovat změnu pozitivně a být tak 

akcelerátorem změny, nebo ji mohou ovlivňovat spíše negativně a stát se tak určitou 

brzdou prováděné změny.  Samozřejmě, že tito aktéři  nemusí nutně vždy provádět svoje 

pozitivní nebo negativní zásahy do změn úmyslně. Mnohdy totiž blokují změny 

neúmyslně, ale výsledek je vždy stejný.  

Nyní nastíním aktéry v našem procesu změny v České spořitelně. Iniciátor měny, 

který přišel první s myšlenkou, byl samotný předseda představenstva a generální ředitel 

v jedné osobě Pavel Kyselka. Byl to právě on, kdo dal prvotní impuls ke změně, 

formuloval svou vizí rámcově obsah změny a nastínil obrys změny. Pro nastartování 

tohoto konkrétního procesu změny byl tedy velmi důležitým aktérem. Návrh změny je 

posuzován z různých hledisek a to především: 

 

o Z racionálního hlediska - toto hledisko v našem případě přestavovaly 

hlavně předpokládané náklady a samotná proveditelnost změny. 

o Z organizačního hlediska – v našem případě zdali je návrh změny 

v souladu s legislativními normami i přijatými závazky společnosti.  
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o Z politického hlediska – tedy jak bude změna akceptovatelná v existujícím 

sociálním klimatu ve společnosti a do jaké míry bude odpovídat 

schopnostem zaměstnanců měnit stávající zvyklosti a zavedené pravidla. 

 

Sponzor změny vyjadřuje změně hlavně finanční a technickou podporu. V našem 

případě jím byly samotné finanční aktiva firmy, které uvolnil ředitel společnosti pan 

Kysilka po získání podpory a odsouhlasení změny vrcholovým vedením. 

Osoba sponzora změny měla i další velmi důležitou úlohu, a sice dodat sílu tomu, 

kdo bude samotnou změnu řídit. Tuto sílu tedy sponzor změny s notnou podporou 

speciálně najatého školícího týmu předal samotným agentům změny. Tito agenti změny 

nejsou totiž nikdo jiný, než manažeři jednotlivých poboček, kde se bude změna zavádět.  

Osoby agentů změny mají nelehkou úlohu v celém procesu zavádění procesu změny. Jsou 

to totiž právě oni, kdo odpovídají za řízení celého procesu změny včetně dosažení jejích 

cílů.  

Další neméně důležitou osobou v procesu zavádění změny je osoba poradce 

změny. Tato osoba konzultuje se samotnými manažery proces zavádění a hlavně vnáší do 

procesu změny příslušnou dynamiku a užitečné impulzy a postřehy, čímž chce 

vyprovokovat užitečné reakce. V našem případě to byl celý najatý tým specialistů, který 

byl hlavně v prvotní fázi seznamování se s procesem změny v úzkém kontaktu 

s manažery prostřednictvím třídenního školení manažerů na pochopení a schopnost 

správného zavedení změny na jejich pobočkách po celé České republice. 

Poslední výše jmenovaným aktérem změny jsou samotní příjemci změny. Tedy 

každý, kterého se změna přímo týkala a kdo má změnit svoje postoje a chování. V našem 

případě jsou to z jedné strany hlavně zaměstnanci jednotlivých poboček,  u kterých se  

spolu se zavedenou organizační změnou změnila jejich pracovní náplň (role). Žádná 

změna se nemůže ve společnosti odehrávat bez účasti příjemců změny. Proto je velmi 

důležité a žádoucí, aby se změnou vnitřně ztotožnili, jinak by ses právě oni mohli stát 

zdrojem resistenčních sil, které změnu omezují nebo ji můžou dokonce zcela zablokovat. 

V takovémto případě však by byli rychle nahrazeni jinými více přizpůsobivými 

zaměstnanci.  Z druhé strany se externími příjemci změny stali stávající a hlavně i 

konečně cíleně nový zákazníci. Jsou to právě oni, pro které byl celý proces změny 

vykonstruován a právě na nich závisí, jestli bude změna životaschopná a docílí toho, že 

změna se stane normálem. 
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5. Vyhodnocení, návrhy a doporučení implementace změn 

výsledků průzkumu 

Obsahem praktické části této diplomové práce je vyhodnocení zaváděné změny 

v řízení společnosti Česká spořitelna, a.s. Konkrétněji je sociální průzkum  zaměřen na 

zvládnutí nového konceptu banky a zavádění nové sítě poboček  pro movitější klienty. 

Celková koncepce dotazníku je tvořena tak, aby analyzovala zvládnutí zavádění nového 

konceptu manažery jednotlivých poboček po celé České republice. Jednotlivé otázky jsou 

pak konstruovány tak, aby co nejlépe vyhodnotily tento proces a odhalily tak slabá místa. 

 

5.1. Metoda a její charakteristika 

 

Marketingový výzkum je velmi důležitý pro každou společnost, malou  i velkou. 

Vrcholové vedení díky marketingovým výzkumům může rozhodovat s větší jistotou, a 

proto jsou marketingoví pracovníci velmi důležití. Marketingový výzkum se zabývá 

vytvářením a získáváním informací, které jsou podkladem pro manažerské rozhodování, 

může se využívat pro rozhodování o výrobkovém portfoliu, konkurenci distribuci, a 

podobně. 

Pro získání potřebných informací týkajících se názorů manažerů na zhodnocení 

procesu zavádění změny v řízení společnosti Česká spořitelna. Pro velkou časovou  

zaneprázdněnost těchto manažerů i pro jejich působnost po celé České spořitelně byla 

jako hlavní metoda průzkumu zvolena technika dotazování. Konkrétně jsem zvolila formu 

dotazníku v elektronické podobě. Jeho konkrétní podobu můžete najít níže v příloze č. 1.  

Technika dotazníku byla vybrána na základě zhodnocení jejich výhod, kterými 

jsou hlavně rychlost a relativně nízká nákladnost na získání potřených informací. S 

žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni všichni manažeři jednotlivých poboček po celé 

České republice přímo při školení o zavádění tohoto nového konceptu řízení České 

spořitelny. Souhlas s vyplněním dotazníku mi přislíbilo 20 manažerů. Pro zvýšení 

korektnosti odpovědí na mé otázky v dotazníku byla zvolena anonymní forma. Sestavený 

dotazník se skládá z 16-ti otázek.  

Většina otázek měla přinést vyjádření manažerů ke zvládnutí provedení a 

zavedení změny na jejich pobočkách. Celkem 9 otázek bylo uzavřených,  ve kterých  

mohli respondenti odpovídat z daného výběru odpovědí. Další 4 otázky byly 
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polootevřené, kde si mohli respondenti vybrat z nadefinovaných odpovědí nebo vybrat 

možnost vlastního vyjádření se k dané otázce. Na konec ještě tento dotazník doplňují 2 

otázky, ve kterých  jsou odpovědi vyjádřeny na číselné škále 1 – 5, kde hodnocení 

odpovídalo  známkování jako ve škole. 1 výborně, 2 chvalitebně, 3 dobře, 4 dostatečně a 

5 nedostatečně.  

 

5.2. Popis realizační fáze 

Jak už je uvedeno v podkapitole 5. 1., hlavní průzkumnou metodou v konkrétním 

sběru dat byla elektronická forma dotazníku. Mnou vypracované dotazníky jsem zaslala 

spolu s průvodním dopisem o cílech a účelech průzkumu na samotnými manažery 

poskytnuté emailové adresy.  Celkem bylo rozesláno 20 dotazníků do různých koutů 

České republiky, kde se daní oslovení manažeři vyskytují a svěřené pobočky České 

spořitelny řídí. Čas určený k vyplnění dotazníku byl po již dřívější domluvě s manažery 

stanoven na 3 pracovní dny.  

Prioritou pro mě bylo zajistit naprostou anonymitu dotazovaných respondentů,  

kterou jsem jim slíbila už při rozhodování o volbě této problematiky jako téma mé 

diplomové práce.  Právě díky zvolené anonymitě spočívající v neprozrazení mnou 

zjištěných výsledků a neuvedení daných manažerů v mém průzkumu jsem si, troufám si 

říci, zaručila upřímné odpovědi, které měly pro mě vysokou vypovídacíjí hodnotu. A 

hlavně přinesly i podklad pro mou analýzu prováděné změny v řízení společnosti Česká 

spořitelna, a.s. 

Dotazníky jsem zpět obdržela v mnou stanoveném časovém rozmezí všechny, 

návratnost tedy byla 100 %. Doba sběru dat netrvala tedy déle, než jsem plánovala. 

Zaměstnanci ode mě dotazníky obdrželi ve čtvrtek a zpět se mi vrátily po uplynutí 

víkendu hned v navazujícím pondělku. Všichni mi naprosto vyšli vstříc, za což jim patří 

mé osobní poděkování. 
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5.3. Analýza výsledků průzkumu 

Cílem  této fáze mé praktické části diplomové práce bylo převést statistické 

charakteristiky a statistická zjištění k věcným informacím, jinak řečeno, přeložit zjištění z 

jazyka statistiky do jazyka sociologie. Prvním krokem v interpretaci je prostý popis 

existence jevů a jejich vlastností. V dalších krocích se jedná o posouzení toho, zda 

statisticky významné souvislosti mezi jevy potvrzují možné souvislosti, zda směr 

závislosti odpovídá vztahu příčiny a následku a také jestli je možné z vysledovaných 

pravidelností odvodit zákonitosti ve zkoumané sociální realitě.  

Grafy uvádějící zjednodušeně souhrnné výsledky vycházejí z tabulky udávající 

všechny výsledky průzkumu, jak je názorně vidět v příloze č. 2. 

 

5.3.1. Struktura dotazovaných 

Struktura dotazovaných byla, co se úrovně pracovní pozice týká maximálně 

vyrovnaná. Všech oslovených 20 respondentů bylo v mnou cílené analyzované skupině a 

to na špici v jednotlivých pobočkách v oblasti řízení vztahů s centrálními partnery. Šlo 

tedy o skupinu 20 manažerů, jak můžete názorně vidět v následujícím grafu 5.3.1. Jejich 

náplní práce je řízení jim svěřených poboček v centrálních pobočkách.  

 

Graf 5.3.1. Úroveň pracovní pozice  

100%

0%0%0%

Manažer

Vedoucí týmu

Partner

Jiné

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V další otázce pak byla zkoumána délka setrvání respondentů na této jejich 

stávající pozici manažera pobočky. Na výběr bylo dáno více možných časových rozmezí. 

Jak je i z grafu 5.3.1 níže patrné, tak nejvíce respondentů, více než polovina 

dotazovaných, setrvávají n a své pozici celých 10 let. Tito respondenti jsou doplněni i o 

další 15 % stálou skupinu manažerů, kteří se na své stávající pozici drží více než 10 let. Je 
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tedy zřejmé, že manažeři stojí o tuto pozici a dovedou si ji i vytrvale udržet. Z grafu pak 

můžeme dále vyčíst skupinu 20 % respondentů s délkou setrvání na jejich pozici 5 let a 

nejméně pak 10 % respondentů je relativními nováčky na své pozici se svou 3-letou 

obhajobou své pozice ve společnosti. 

 

Graf 5.3.1 Setrvání na stávající pozici 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3.2. Schopnosti manažerů uchopit výzvy 

Otázka třetí se zaměřila na zjištění oddanosti a hlavně ztotožnění se svou pozicí 

manažera a důvěře v to, co je jejich každodenní náplní práce. Jak je z grafu patrné, většina 

odpověděla pozitivně. Z tohoto zjištění tedy jasně vyplývá zjištění, že stávající pozice si 

manažeři jistě zaslouženě váží a jsou jí naplno oddáni. Pouhý jeden respondent se vyjádřil, že 

nedokáže posoudit tuto odpověď. Jednalo se však o relativního nováčka s délkou setrvání na 

své pozici jen necelé 3 roky a zde vidím prozatímní nedůvěru v sebehodnocení.  

 

Graf 5.3.2. Důvěra a ztotožnění se se svou náplní práce 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  
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Z závislosti na třetí otázce jsem navázala již nový koncept zaváděný v České 

spořitelně. Otázka, na kterou manažeři odpovídali, byla koncipována takto: „Byla pro Vás 

práce v souvislosti se zaváděním nového konceptu výzvou?“ Byla jsem, mile překvapena, 

že opět skoro všichni manažeři vyjádřili naprostou oddanost a víru ve své schopnosti. Jak 

je z grafu 5.3.2. níže patrné, celých 60 % respondentů vyjádřilo obrovský souhlas a 

v dalších 30 % respondentů vyjádřilo taktéž souhlas.  Tato víra, že nový koncept přináší 

pro manažery výzvu je stěžejní pro celou zaváděnou změnu. Jen 2 respondenti byly 

poněkud skeptičtí a vyjádřily neutrální odpověď jak kdy. Ovšem i tato odpověď se dá pro 

víru nového konceptu považovat za kladný postoj. 

 

Graf 5.3.2. Výzva v podobě zavádění nového konceptu  
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3.3. Vnímání nového konceptu a jeho významu 

Další okruh otázek se ptal na vnímání samotného konceptu a jeho významu, tedy 

proč jej Česká spořitelna zavedla. První otázka z tohoto okruhu tedy zněla takto: „Jak 

vnímáte nový koncept v České spořitelně?“ Z grafu níže je jasně patrné, že pozitivní 

vnímání a inovativnost projektu zaujala celkem 65 % dotazovaných. Kladně dále přijali 

tento koncept i zbylých 3O % respondentů a pouhý jeden jej jen přijal jako fakt a dále nad 

ním asi nepřemýšlel.  
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Graf 5.3.3. Vnímání nového konceptu 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vnímání významu zavádění nového konceptu hodnotilo kladně celých 90 % 

respondentů. Tito vidí nový koncept nejen pro zákazníky, pro které je změna zaváděna 

především, ale i jako přínos pro své zaměstnance. Zbylých 10 % dotázaných shledává 

důležitý přínos nového konceptu pro zákazníka, avšak pro své zaměstnance to vidí jako 

komplikaci. Toto zjištění s sebou přináší zjištění, že proces zavádění mohl být proveden 

lépe.  

 

Graf 5.3.3. Vnímání významu zavádění nového konceptu 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3.4. Proces zavádění nového konceptu a jeho realizace 

Při otázce číslo 8 byla položena otázka na samotný proces zavádění nového 

konceptu.  Přesně polovina oslovených se vyjádřila, jak je patrné na grafu 5.3.4., že 

proces proběhl zcela hladce a také zaměstnanci jej přijali zcela kladně.   Další část 

dotázaných odpověděla, že i přes počáteční zmatek se samotným pochopením nového 
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konceptu se nový koncept podařilo úspěšně zavést a byl přijat na obou stranách. Takto se 

vyjádřilo 20 % manažerů. Důležité zjištění přinesla až 30 % skupina respondentů, která 

vyjádřila určitý nesoulad. Konkrétně dotazovaní uvedli, že proces neproběhl zcela ideálně 

a navíc přiznali fakt, že část zaměstnanců koncept nepřijali a byli následně ze společnosti 

na tomto základě propuštěni.  

 

Graf 5.3.4. Proces zavádění nového konceptu 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysvětlivky:  

A... Proběhl zcela hladce a zaměstnanci jej přijali veskrze kladně 

B... I přes počáteční chaos s pochopením nového konceptu mými zaměstnanci se nakonec 

 podařilo nový koncept zavést a byl přijat 

C... Neprobíhal zcela ideálně, bylo obtížně přijímáno stávajícími zaměstnanci, někteří nový 

 koncept nepřijali a byli propuštěni a nahrazeni novými zaměstnanci 

D... Jiný důvod 

 

 V následující otázce jsem se pokusila zjistit, zdali by proces realizace nebyl 

vhodný použít po vzoru, v literatuře uvedeného autora Kotlera. Konkrétní znění této 

otázky tedy znělo následovně: „Jak byste oznámkovali jako ve škole proces realizace 

nového konceptu dle Kotlera?“  

Ve fázi vyvolávání naléhavosti změny u svých zaměstnanců se manažeři 

ohodnotili pozitivně. Celých 40 % manažerů se ohodnotilo na jedničku a 50 % přiznali 

mírné nedostatky ve své naléhavosti. Pouze 2 respondenti se zhodnotili, že zvládli svou 

naléhavost jen napůl. V dalším aspektu sestavení týmu prosazujícího změnu padla větší 

část odpovědí do negativního hodnocení. I zde lze tedy vypozorovat určitý nedostatek, 

který mohl být zvládnut lépe. Fázi komunikování nové vize svým podřízeným manažeři 

dle svého názoru ve větší polovině nezvládli. Správné posílení pravomocí však již 

manažeři zvládli stejně jako fázi dosahování úspěchu zavedením změny v bance, fázi 
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využití výsledků zaváděného nového konceptu a také fázi správného ukotvení nových 

přístupů do kultury společnosti. 

 

Graf 5.3.4. Proces realizace dle Kotlera 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysvětlivky:  

A... Vyvolávání naléhavosti změny u svých zaměstnanců 

B... Sestavení týmu prosazující změnu 

C... Zformulování nové vize pro své zaměstnance 

D... Komunikování vize svým zaměstnancům 

E... Správné posílení pravomocí klíčových zaměstnanců 

F... Dosažení úspěchu zavedení změny v bance 

G... Využití výsledků zavádění nového konceptu 

H... Správné zakotvení nových přístupů do podnikové kultury 

 

5.3.5. Problematika dostatku času a příčin potřeby změny 

Další okruh otázek se zabýval problematikou dostatku či nedostatku času na 

projevení změny. Dále pak příčinami, které podle názoru manažeři vedli k nutnosti 

vzniku nového konceptu banky. A v neposlední řadě i problematikou pomoci externě 

najatým manažerem změny. 

Otázka číslo 10, jejíž odpovědi jsou zpracovány v grafu číslo 5.3.5., vyjádřila 

rozporuplný názor, kdy větší polovina (55 %) respondentů uvedla, že na zavedení změny 

byl spíše dostatek času a určitě dostatek času uvedlo dalších 5 % dotázaných. Naproti 

tomu druhá o trochu (30 %) menší polovina respondentů vyjádřilo pravý opak, a sice že 

času nebylo dostatek. 10 % respondentů dokonce vyjádřili názor, že času vůbec nebylo 

dostatek.  
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Graf 5.3.5. Problematika dostatku či nedostatku času 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další již 11. otázka se zabývala možnými příčinami vedoucí k novému konceptu. 

Všichni oslovení se u této otázky shodli, že hlavními příčinami byl vliv změny 

ekonomiky v České republice a také vlivem stále více sílící konkurence. Rovněž i u vlivu 

zastaralého nedostačujícího firemního systému přístupů a systému řízení, vyjádřili 

manažeři spíše souhlas. Vliv změny personálu ve vedení firmy naopak jako jednu 

z možných příčin neuvedl žádný z nich. Všechny tyto vlivy změn jsou zaznamenány 

v grafu číslo 5.3.5. na další straně.  

 

Graf  5.3.5. Příčiny vedoucí k potřebě změny 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

A... Vlivem změny ekonomiky v ČR 

B... Vlivem změny personálu ve vedení firmy 

C... Vlivem sílící konkurence 

D... Vlivem zastaralého nedostačujících firemních přístupů a systémů řízení 
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V poslední otázce z tohoto okruhu jsem zjišťovala stanovisko manažerů na 

možnost pomoci v podobě najmutí externě zvoleného manažera změny neboli agenta 

změny. Jak můžete i názorně na grafu 5.3.5. níže vidět, tak i zde se skoro všichni opět 

shodli na tvrzení, že by rozhodně tento agent změny celý proces zavádění změny usnadnil 

a značně také urychlil.  

 

Graf 5.3.5. Potřeba manažera (agenta) změny 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3.6. Přijetí změny zákazníky 

Dalším okruhem otázek, kterými jsem se v dotazníku zabývala, bylo přijetí 

nového konceptu konečnými zákazníky, v důsledku jejichž zaujetí byla změna hlavně 

prováděna. Dále pak posun, který celý tento inovativní koncept České spořitelně přinesl.  

V otázce číslo 13 se respondenti shodli celými 60 % na jeho určitém přijetí 

konečnými zákazníky a dalších 40 % respondentů vyjádřili stanovisko, že přijetí proběhlo 

veskrze kladně. Nikdo z oslovených, jak je patrné z následujícího grafu 5.3.6. jasně vidět, 

nevyjádřil ve smyslu nepřijetí nového konceptu.  

 



 

80 

 

Graf 5.3.6. Přijetí změny zákazníky 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V otázce číslo 14 manažeři vyjádřili opět naprostý souhlas pro posun k lepšímu 

stavu vlivem změny nového konceptu. Tento jev je jasně vidět i názorně v následujícím 

grafu 5.3.6. 

 

Graf 5.3.6. Vnímání posunu nového konceptu ve společnosti 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

5.3.7. Přínosy nového konceptu 

Poslední 2 otázky měli pomoci vyhodnotit celý zaváděný nový koncept pro 

společnost. V otázce číslo 15 jsem se tedy konkrétně ptala: „Usnadnil nový koncept práci 

Vám i Vašim podřízeným?“. Odpovědi byli, jak je i na následujícím grafu 5.3.7. vidět, 

z větší poloviny kladné. Celých 70 % manažerů vidělo přínos s určitostí, dalším 20 % 

oslovených vidělo přínos spíše pozitivní. Avšak celých 10 % respondentů vidělo tento 

posun k lepšímu jako nijak zásadní, což vede k určité polemice.  
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Graf 5.3.7. Usnadnění práce pro společnost 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Poslední otázka se zabývala hlavními přínosy nového konceptu z pohledu 

samotných manažerů. Jak je vidět v grafu 5.3.7. níže, tak manažeři přínosy viděli 

převážně ve zvýšení pohodlnosti pro zákazníka a to celými 40 %. Dále pak viděli přínos i 

v přílivu nových zákazníků 35 %.  Poslední větší skupinu odpovědí (20%) tvořilo 

stanovisko o hlavním přínosu ve zvýšení prestiže banky. Pouhý 1 respondent uvedl i jinou 

možnost, a sice konkrétně v posílení konkurenceschopnosti společnosti.  

 

Graf 5.3.7. Hlavní přínosy pro společnost 
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 Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.4. Návrhy a doporučení plynoucí z výsledků průzkumu 

 

Společnost Česká spořitelna, a. s. je velkou a stabilní společností na trhu, přesto 

stále hledá možné cesty, jak se na špici neustále udržovat. Jedním velmi významným 

zjištěním v mém průzkumu byla informace, že někteří zaměstnanci změnu nepřijali a 

nakonec byli z firmy dokonce nuceni odejít.  

Každá změna má různý vliv na skupiny zaměstnanců nebo na jednotlivce. Každý 

jednotlivec pak může různě reagovat na změny, které se ho týkají. Je lidskou přirozeností, 

že se změnám intuitivně brání, protože pro něj představují zjevnou nejistotu. Proces řízení 

změn jsou obecně řečeno jasně stanovené postupy, které provázejí každé zavádění 

významných změn, kterými námi sledovaná změna v České spořitelně rozhodně byla. 

Jejich úkolem je usnadnit změny v daném prostředí. Z tohoto důvodu si myslím, že 

možná zde svými jasně definovanými postupy společnost pochybila. Měla se více zajímat 

o usnadnění procesu přijetí a zavedení změny svým zaměstnancům a nikoli to řešit takto 

radikálně, kdy stávající zaměstnance, znalé firemních knot-how propustí. Náklady, které 

pak musela firma vynaložit na hledání, výběr a zaškolení museli jistě být vysoké. 

Mnohem vhodnější by bylo dle mého názoru použít v tomto případě již výše zmíněnou 

osobu agenta změny najatou externě. Jak jsem již výše zmiňovala, tak tento úkol byl dán 

na samotná bedra manažerů. I oni jsou ovšem jenom lidé a nejsou experty na 

problematiku zavádění změny svým zaměstnancům. Tento nestranný agent by, pevně 

věřím, celý proces značně urychlil a eliminoval by propuštění některých zaměstnanců ze 

společnosti.  

Pro samotné pochopení nového konceptu a hlavně její správné interpretace svým 

zaměstnancům byli manažeři 3 dny školeni speciálním týmem specialistů neboli poradců 

změny. V dotazníku u otázky na dostatek času pro zavádění změny na jednotlivých 

pobočkách manažeři vyjádřili názor, že jej nebyl dostatek. Opět i zde si myslím, že 

třídenní školení plné novinek bylo pro manažery nedostačující a měl jim být dán agent 

změny jako opora při konkrétním zavádění na svých pobočkách. Koncept je přeci jenom 

značně obsáhlý a jeho zavedení provázelo jistě mnoho komplikací, které by agent změny 

mohl eliminovat a hlavně tak uspořit čas adaptace na změnu.  

Přeci jen řízení změn je kromě vypracování úvodních analýz a programů zavedení 

především trvalá komunikace s lidmi. Ta má mnoho různých forem jako například 

společné schůzky manažera se svými vedoucími jednotlivých úseků dané pobočky 
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banky., další nemalé množství individuálních rozhovorů. Jejich cílem je především 

neustále vysvětlovat důvody změny, jejich vliv na konkrétní skupiny zaměstnanců a 

jednotlivce a dále pak navrhovat příslušná řešení pro ty, kteří jsou změnami negativně 

zasaženi.  Na manažerech stojí péče o celou pobočku a s tím spjaté úkony. I bez samotné 

změny mají plno pracovních povinností, proto by jim osoba agenta práci značně ulehčila 

a možná je do budoucna pro další zavádění změny něčemu jistě přiučila. Kdyby tedy 

Česká spořitelna obětovala tyto náklady na agenty změny, tak by si do budoucna mohla 

zajistit snazší a hladší průběh zavádění další změny.  

Specialista pro řízení změn neboli agent změny úzce spolupracuje především se 

sponzorem daného projektu změny. Hlavním přínosem profesionálního řízení změn vidím 

hlavně v zavedení požadovaných změn v určeném čase a v atmosféře týmové spolupráce, 

kdy každý zaměstnanec si uvědomuje svůj přínos pro úspěšné uvedení nového konceptu. 

Hlavní efekt správně zavedené změny se projeví při zavádění hlavně změn v budoucnu, 

kdy zaměstnanci díky předchozí pozitivní zkušenosti projevují mnohem menší rezistenci 

vůči změně.  

Navíc je tento externí agent změny nezávislý na řídících strukturách, a z tohoto 

důvodu má často větší autoritu a jeho argumenty bývají zpravidla přijímány ochotněji, 

nežli od přímých nadřízených, tedy od manažerů poboček. Tato autorita navíc bývá ještě 

vyšší, pokud má najatý agent změny dlouhodobé pracovní zkušenosti. V citlivých 

záležitostech projednávání negativních vlivů na konkrétního zaměstnance je pak 

nezávislost agenta změny opět brána jako výhoda.  

Dalším návrhem z mé strany bylo propojení v procesu zavádění speciálně najatého 

týmu poradců s konkrétními zaměstnanci. Jinými slovy by určité ne tak časově náročné 

školení s touto skupinou poradců se zaměstnanci celému procesu změny pomohlo. A to 

hlavně v oblasti správného pochopení příčin změny. Tato skupina poradců by hlavně 

v první fázi přijetí a seznámení se s novým konceptem dodala samotným zaměstnancům,  

kteří budou změnu provádět, vnést příslušnou dynamiku a užitečné impulzy a postřehy, 

čímž by poradci vyprovokovat užitečné reakce v podobě následného dynamického a 

rychlejšího zavedení změny.  
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Návrhy a doporučení pro Českou spořitelnu, a. s.:  

o Česká spořitelna by měla zvážit význam svých přesně nadefinovaných 

postupů, které vedli k propuštění pomalu adaptabilních zaměstnanců. Měla 

by se více zajímat o usnadnění procesu přijetí a zavedení změny svými 

zaměstnanci a nikoli to řešit radikálně, kdy stávající zaměstnance, znalé 

firemních knot-how propustí. 

o Dát na pomoc manažerům na jednotlivých pobočkách agenta změny, který 

by jim svou letitou praxí a zkušenostmi celý proces zavádění změny 

usnadnil. Navíc by měl tento agent změny k dění na pobočkách z externího 

pohledu určitý nadhled bez citových a jinak zkreslených vazeb.  

o Umožnit manažerům větší časový horizont pro pochopení celého nově 

zaváděného procesu změny a to tak, že jim umožní školení delší, než jen 

necelé 3 dny, které byly navíc  vedeny formou několikahodinových školících 

bloků v těsné závislosti za sebou.  

o Dát větší prostor pro pochopení problematiky samotným zaměstnancům. A 

to tak, že jim umožní zúčastnit se také školení ohledně prováděné změny pro 

jejich lepší pochopení kontextů a rychlejší průběh zavedení změny. Toto 

školení by naopak mělo být speciálně uzpůsobené pro zaměstnance jistou 

filtrací pro ně nepotřebných informací, které by je zbytečně zahltily.  

o Propojení v procesu zavádění speciálně najatého týmu poradců nejen 

s týmem manažerů, ale alespoň  pár vybranými klíčovými zaměstnanci na 

vedoucích pozicí jednotlivých oddělení. A to tak, že klíčovým 

zaměstnancům bude poskytnuta alespoň jednodenní osobní porada s nimi.  

o Dát celému procesu zavádění nového konceptu řízení v České spořitelně 

větší časový prostor, který by rozhodně vedl k urychlení celého procesu. A 

hlavně by vedl k menším finančním injekcím, které byly nutné do projektu 

nakonec zavést.  

o Dát zaměstnancům větší prostor pro zpětnou vazbu s manažerem 

v implementaci změny do každodenního chodu pobočky. A to pomocí 

speciálně navíc domluvených týdenních porad na daném pracovišti. A nejen 

s ním, ale i s navrhovaným agentem změny, který na jednotlivých 

pobočkách v celém procesu implementace změny chyběl.  
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6. Závěr 

Žijeme v moderní době, ve které se náhlá změna stává běžnou součástí všech 

firem. Společnosti jsou stavěny před velké a často i velmi stěžejní proměny - zvětšování 

nebo zmenšování, vliv nových trhů, vstup na nové trhy, adaptace na novou technologii, 

nové funkce a nové styly a prostředí rostoucí konkurence nutí mnoho firem zlepšovat 

svoji konkurenční schopnost, aby mohly přežít,  udržet se a navíc i prosperovat, růst a 

především se neustále rozvíjet. 

V této souvislosti by dnešní špičkoví manažeři měli být schopni zavádět a řídit 

změny tak, aby odpovídaly podnikovým cílům a zajistit angažovanost svých podřízených  

během i po realizaci změny. Je nutné si uvědomit, že velká část změn vytváří ve 

společnostech nejistotu, nestabilitu a z velké části i chaos. Pro zaměstnance, kteří se cítí 

takto nejistí a ohrožení nestálou změnou, to znamená destrukci a hlavně snížení jejich 

pracovního výkonu. Má-li být změna zvládnuta efektivně na 100 %, musí mít manažeři 

potřebné dovednosti a osobní kvality. Neefektivní řízení změny vede totiž ke špatné 

morálce na pracovišti, ztrátě angažovanosti zaměstnanců a vytváří podmínky pro vznik 

možných konfliktních situací.  

Změna je něco, s čím se musí každý jednotlivec či společnost smířit, stává se 

způsobem života a může být aktivována mnoha činiteli, a to jak z vnitřního, tak z vnějšího 

prostředí organizace. 

Obsahem této diplomové práce bylo téma „ Řízení změn v České spořitelně, a.s.“. 

Cílem práce bylo popsat základní postupy, jak je možné změnu adaptovat a dále pak 

zhodnotit řízení změn ve vybrané společnosti, konkrétně v České spořitelně. Teoretická 

část vymezuje základní pojmy, jako je obecné pojetí změny, definice změn,  proces 

změny, její druhy, zásady managementu změny, modely řízení změn, reengineering a také 

současné trendy v řízení změn.  V teoretické části je kladen velký důraz na konkrétní 

nový koncept navrhovaný v České spořitelně, který představuje radikální rekonstrukci 

v řízení celé společnosti.  

V praktické části své diplomové práce jsem měla možnost spolupracovat se 

skupinou manažerů pro řízení vztahů s centrálními partnery neboli jinými slovy 

s manažery, kteří stojí v čele jednotlivých poboček České spořitelny po celé České 

republice.  
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Cílem mé práce bylo nalézt pomocí provedeného průzkumu možnosti zlepšení, jak 

by mohlo být ke změně  přistupováno. Myslím si, že tento svůj stanovený cíl jsem splnila.  

Přínosem mé diplomové práce bylo odhalení nedostatků v řízení změny ve 

společnosti Česká spořitelna, a.s. Na základě zjištěných skutečností jsem navrhla návrhy, 

doporučení a postupy, které by měly vést ke zlepšení řízení změn ve společnosti 

v budoucnu. Vybrané změny by se měly promítnout ve zefektivnění řízení změn. 

Efektivnější fungování při zavádění další změny v řízení v budoucnu by se mělo následně 

odrazit i do pozitivního sociálního klimatu organizace. Navrhla jsem i pár opatření, které 

by mohli proces zavádění nové změny urychlit a hlavně pro manažery i zaměstnance 

proces ulehčit. Mým výstupem pro oslovenou společnost bylo přinést jim zjištěné 

podklady pro ulehčení zaváděné změny v budoucnu. 
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