
 



 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce „ Management znalostí“ je analyzovat a navrhnout možnosti využití 

znalostí v konkrétním podniku. Práce vysvětluje význam učící se společnosti a navrhuje 

model znalostmi řízené společnosti. Práce obsahuje návrh analýzy konkurence a vytváření 

hodnoty pro zákazníka. 

 

 

Abstract 

The aim of the thesis "Knowledge Management" is to analyze and suggest the possibility of 

use knowledge in a particular company. The work explains the importance of learning 

organization and proposes the model a knowledge-driven society. Thesis includes competition 

analysis and creating value for the customer. 
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1 Úvod  

 

Diplomová práce Management znalostí  má vytýčený cíl analyzovat možnosti využití znalostí 

ve společnosti PEAL a.s. (dále jen Peal). Práce je rozdělena na tři oddíly. V prvním je 

představena společnost Peal, ve druhé části je teoreticky zpracována problematika, která 

s tématem souvisí a byla publikovaná ve světové literatuře. V teoretické části práce bude 

představena společnost ve dvou pohledech - jako učící se organizace a znalostní organizace. 

Ve třetí části práce je analyzována možnost využití znalostí na základě sjednocení 

republikové báze v jeden celek, zavedení jednotných prvků pro zpracování dat a změny 

kultury ve společnosti Peal. Na základě těchto změn je možné využít znalosti, za podmínek, 

které jsou v jednotlivých kapitolách popsány formou vytváření nového modelu využití 

znalostí.  Vedlejším cílem je analyzovat možnost, jak u zaměstnanců aktivizovat vztah 

k trvale prosperující společnosti a zapojit je do inovačních aktivit a učení se od nejlepších  

v oboru. 

 

Ve společnosti Peal pracuji jako regionální obchodní zástupkyně, a každodenní zkušenosti 

z mé činnosti jsou v této diplomové práci převedeny v doporučení, které pomohou uplatnit 

využití znalostí všemi zaměstnanci Peal. 

 

Management znalostí pomůže společnosti udržet konkurenceschopnost. Umožní lépe využít 

klíčové zaměstnance. Postaví kariérní řád do roviny podpory uplatnění znalostí a využití 

praktických dovedností každého kmenového zaměstnance společnosti. Věřím, že tato 

diplomová práce zvýší konkurenceschopnost společnosti Peal nebo i jiné společnosti, která se 

rozhodne postavit do popředí znalosti, zákazníka a učení se od nejlepších. 
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2 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

 

2.1 Představení společnosti Peal  

 

Společnost Peal je dceřinou společností CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., která 

byla založena zakladatelskou smlouvou v roce 1997. Hlavním předmětem podnikání je nákup 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zaměřením je velkoobchodní distribuce 

rychloobrátkového sortimentu: cigarety, tabákové výrobky, telefonní karty, dobíjecí kupony, 

alkohol, nealko, cukrovinky a jiný doplňkový sortiment. 

Při svém založení byla CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. rozdělena na šest dílčích 

subjektů: 

 FINOSA s.r.o., 

 PEAL spol. s r.o. 

 PRONADA s.r.o. 

 Pavel Halbrštát 

 VA&JA TABAK s.r.o. 

 Ing. Čeněk Čechovský 

zakládající subjekty se staly zároveň akcionáři společnosti. [24] 

 

V roce 2006 proběhla u společnosti PEAL spol. s.r.o. transformace na akciovou společnost 

v zájmu akcionářů jí byly na valné hromadě určeny tyto úkoly: 

 centrální nákup zboží a vyjednávání obchodních podmínek pro akcionáře, za účelem 

udržení si konkurenceschopnosti, 

 zajištění smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů s výrobci a producenty, 

 vytvořit celoplošný (v rámci ČR) jednotný systém distribuce, 

 poskytnout spolehlivou distribuci zboží do 24 hodin po celé ČR, 

 stát se, díky celoplošnému působení, strategickým dodavatelem pro maloobchod  

v rámci celé ČR, 

 vést jednotnou reklamní a propagační činnost. [24] 

 

Akciová společnost PEAL a.s. je ryze česká obchodní společnost, která komplexně zajišťuje 

velkoobchodní prodej tabákových výrobků, alkoholických nápojů, vína, piva, kávy, čajů, 
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cenin, cukrovinek a drogerie. Peal zásobuje široké spektrum zákazníků  jako jsou 

specializované tabákové obchody, čerpací stanice, potraviny, bary a restaurace. Zákazníci 

mají na výběr z více než 12.000 položek. [24] 

 

Peal je rovněž dovozce španělských oliv, řeckého olivové oleje, vín z Chile, Portugalska  

a Španělska, ovocných džusů a v neposlední řadě oblíbených doutníků. Roční obrat 

společnosti Peal se pohybuje okolo 7 miliard Kč. Peal se pravidelně umisťuje mezi 10 TOP 

obchodních firem v ČR. Centrála společnosti Peal se nachází v Praze 10 – Bohdalci, kde je 

vybudováno moderní logistické centrum. Vozový park čítá 70 rozvozových automobilů, 

objednávky zákazníků jsou vyřízeny do 24 hodin. Distribuci zboží zajišťují pobočky  

v Táboře, Plzni, Liberci a Ostravě, východní Čechy a jižní Moravu spravují partnerské 

velkoobchody sdružené ve společnosti Czech Tobacco Corporation a.s. 

V současné době má společnost 380 zaměstnanců. Od roku 2008 je interní systém rozšířen  

o použití SAP, na který o rok později přešli i regionální pobočky, včetně nově budovaných 

prodejen Don Pealo. Aktuálně v celé společnosti probíhají optimalizační procesy za účelem 

lepšího využívání informačního systému a zvýšení konkurenceschopnosti. [24] 

 

2.2 Organizační struktura 

Na obrázku 1 je organizační schéma propojení vlastnické struktury společnosti Peal. 

Propojení je v rámci dohod se společnostmi skupiny: 

 Pronájem ploch mezi Peal a.s. a PEAL PLUS s.r.o., 

 Kupní smlouvy a dohody mezi Czech Tobacco Corporation a.s. a Peal a.s. [24] 

 

Obr 1 Základní organizační schéma propojení [24] 
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3 Učící se organizace 

3.1 Základ učící se organizace 

 

V poslední době se stále častěji diskutuje téma, jaký vliv mají nové přístupy řízení společností 

na motivaci zaměstnanců. V této práci bude popsána ukázka, jakým způsobem by bylo možné 

akcelerovat růst společnosti aktivací motivačního zájmu zaměstnanců a získat znalostní 

převahu nad konkurencí. Lidé jsou od narození vybaveni vnitřní motivací, schopností sebe 

samého ctít, disponovat důstojností, mít stálý hlad po informacích, touhou se neustále něco 

učit, tvořit a hlavně se radovat ze svých úspěchů i přínosu druhých. V pracovním prostředí se 

však zaměstnanci podřizují hierarchickému uspořádání a poznávají, že těm co stojí na vrcholu 

nebo v popředí, náleží odměna a těm, co jsou ve spodním patře spíše trest (z pohledu učící se 

organizace). Řízení cílů, plnění plánů a kvót, pobídkové odměny – to vše může způsobit  

ve všech částech organizace na první pohled nepoznatelné úbytky využití vědomostí, které se 

nutně jednoho dne promítnou ve ztrátě konkurenceschopnosti a ovládnutí organizace 

mocnějším, ještě více demotivujícím a destruktivním prostředím. 

Aby se ve společnosti zabránilo tomuto negativnímu jevu, tak je zapotřebí ustoupit ze 

zavedeného způsobu soustředění se na dílčí nebo krátkodobé zlepšení. Upravit pohled  

na management, protože ten je odměňován převážně za dílčí a krátkodobá zlepšení a uznat, 

 že důležité prvky jsou v hlubokých znalostech, statistickém pochopení, poznání systému, 

psychologii a vnitřní motivaci. Model, který se osvědčil ve společnostech, které zavedly 

systém učící se organizace, je na obrázku 2. Znázorňuje pět disciplín, představující přístupy 

k rozvoji tří zdrojů učení: 

 pěstování aspirací, 

 rozvíjení hloubkového rozhovoru, 

 poznání složitosti. [16] 

 

Obr. 2 Hlavní zdroje učení [16] 
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Podle Williama Edwardse Deminga, amerického statistika, který proslul řízením jakosti 

v Japonsku a jeho jménem je udělována světová prestižní Demingova cena za jakost, má 

nevyužití výhod učící se organizace tyto společné znaky: 

 řízení podle měřitelných znaků – vzniká přílišné zaměření se na krátkodobé 

ukazatele, dochází k podhodnocování nehmotných faktorů, 

 kultura založená na udržování povolnosti – dokonce je velmi časté řízení pomocí 

vyvolávání strachu. Vzniká situace, kdy přednost má uspokojení představ 

nadřízeného, nikoliv zájmu služeb pro zákazníka, 

 řízení výsledků – vzniká systém, kdy se vše soustředí na splnění vytýčených cílů. 

Buď jsou cíle nastaveny bez ohledu na procesy a celkový systém v organizaci nebo 

zaměstnanci při jejich plnění neberou ohled na to, co způsobují v nesledovaných 

místech, 

  uniformita – setrvávání na vynucené jednotvárnosti potlačuje rozmanitost. Konflikty 

se řeší i za cenu povrchní shody, 

 ztráta celku – místní a dílčí inovace se dále nerozšiřují. [16] 

Zavedení systému učící se organizace znamená změnit způsoby myšlení a jednání ve firmě. 

Jelikož se tvorbou mentálního modelu změní pohled na celý svět, tak změny se budou týkat 

nejen oblasti podnikatelské, ale i oblasti přírodních, společenských a technických věd. 

Management společnosti je příkladem ve vyjadřování myšlenek, permanentního učení, 

nových poznání a ochoty ke změnám, které povedou k nápravě z minulých nepromyšlených 

manažerských rozhodnutí. [6] 

 

3.2 Osobnostní model 

 

Zárukou funkce učící se organizace je podpora jednotlivců, kteří se učí. Lidé mají svou vůli, 

způsoby myšlení, individuální předpoklady k učení a vnitřní kulturu. Produktivita  

a technologický rozvoj organizace bude závislá od toho, zda jsou jednotlivci motivováni 

k posouvání cílů a zda je funkční systém propojení osobních přínosů ve prospěch celku. 

Osobnostní model je založen na osobním růstu a učení. Osobnosti vzrůstá „osobní 

mistrovství“, kdy lidé nepřetržitě zvyšují svou schopnost dosahovat úrovně a výsledků, o něž 

opravdu stojí. Z této filozofie povstává duch učící se organizace. 
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Ti, co začnou praktikovat růst osobního mistrovství, budou procházet změnami, které vůči 

okolí nemusí být patrné, ale systém učící se organizace s nimi počítá a směruje. Účastník pak 

lépe zvládne tvůrčí a emocionální napětí, rozpory plynoucí ze struktury organizace a integruje 

rozum, intuici ve vlastní propojení se světem, oddanosti celku i soucitem vůči okolí. [6] 

 

Osobnostní model je založen také na respektu k jednotlivci, protože pokud by byl někdo 

nucen plnit kritéria uplatnění vědomostí, pak by zcela jistě byl efekt úplně opačný, než osobní 

růst ve prospěch organizace jako celku. 

Chybou mnohých organizaci je, že pořádají různé interní výcvikové programy osobního růstu 

a předpokládají významný přínos. Selhání očekávání je téměř jisté, protože povinnost plnit 

očekávání na příkaz s vazbou na kariérní postup je v přímém rozporu se svobodou volby a ta 

je základním předpokladem vzniku osobnostního modelu a mistrovství. 

Pro úspěšné zavedení je podstatné, aby vedoucí pracovníci budovali klima, které dokáže 

zásady osobního mistrovství uplatnit i v běžném životě. Lidé tedy mohou bez obav 

konzultovat vize, kde uplatnění pravdy je normou. Kde se očekává, že lidé budou 

zpochybňovat stávající stav organizace a snahy určitých skupin zatemňovat současné 

skutečnosti z důvodu se jim vyhnout. 

 

V takovém klimatu lze očekávat, že osobní mistrovství se bude rozvíjet a posilovat dvěma 

způsoby: 

 bude posilovat myšlenku, že osobní růst je skutečně oceňován (tím dostanou lidé 

možnost dokonce uplatňovat své koníčky ve prospěch celku), 

 v míře reakce na to, co se nabízí přímo v organizaci (formou výcviku při výkonu 

práce).  

V obou případech je typické, že jednotlivci si začnou vážit příznivého pracovního klima, které 

se jim odměňuje oporou a věnují se dále nepřetržitě dalšímu růstu. [6] 

 

Základní strategie pro osobnostní model manažera je prostá: BUĎTE VZOREM. 

I když je každá politika a řízení organizace svou povahou donucovacím systémem, tak pokud 

manažer i ke svému osobnostnímu modelu přistupuje s příkladnou vážností, pak lze navodit 

tolik potřebné paradigma pro učící se organizaci. 
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3.3 Mentální model 

Ve většině organizací je známa věc, že mnoho nejlepších myšlenek se v praxi nikdy 

neprosadí. Důvody mohou být samozřejmě různé, ale když analyzujeme celý proces  

od vyřčení myšlenky, až po její neúspěch při rozjezdu v provozu, tak zjistíme, že se 

neslučovala s tím, jakou představu mají lidé o funkci světa, jaké představy mají o věcech, 

kterými se necháme omezovat a jak moc se držíme starých způsobů myšlení a jednání. 

Důvodem nezdaru je nedostatečný mentální model. [6] 

 

Práce s mentálním modelem je v organizaci důležitá s přibývajícím vlivem globalizace  

a multikulturností národa. Mentální model představuje vnímání světa jednotlivcem, protože 

lidé nemohou mít komplexní představu o světě, vždy mají jen dílčí informace, takže si ve své 

hlavě vlastně vytvoří model, podle kterého svět vidí a posuzují. Podle něj vnímáme realitu 

okolo nás a máme představu o důsledcích svého jednání. Naše rozhodování je podle tohoto 

modelu a tvoří se také vzorec našeho chování ve společnosti. 

Pro učící se organizaci je mentální model nejdůležitějším článkem systému, protože lidé 

používají jen ty informace, které do mentálního modelu začlenily. Nedostatek použitelných 

informací je příčinou toho, že vytvoříme negativní stanovisko vůči určitému procesu. [21]   

 

V tradičních organizacích autoritářského typu převládalo dogma o řízení, organizování  

a kontrolování. V učící se organizaci se mění na vize, hodnoty a mentální modely. Ideálem by 

bylo, kdyby lidé v organizaci dokázali spojovat a rozvíjet mentální model tak moc, že by se 

dokázali vyrovnat s každou situací, která může nastat. 

Prvořadé je odkrývání mentálních modelů u managementu organizace a zkoumání, jakým 

způsobem se jejich modely konfrontují. Běžné je zjištění, že použití je převážně ve smyslu 

pohodlnosti nebo obecně známých řešení. Nejtěžší je pro tvůrce systémového modelu 

vynalézt řešení, které by odkrývalo „neformální“ řeč, nebo-li význam toho, co lidé svým 

jednáním sledují, protože si to neumí nebo nechtějí říci přímo do očí a používají vyhýbavé 

jednání nebo souhlasné stanoviska, aby nikoho neurazili, ale odložené na neurčito. [6] 

 

Lidé přijímají informace vzděláním se, pozorováním okolí, podvědomým vnímáním nebo 

dedukcí z analýzy příchozích informací. Aby organizace zaměstnance nezahltila zbytečnými 

daty, je třeba informace filtrovat. Toto je velice citlivý bod, při tvorbě mentálního modelu, 
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protože je složité zajistit, aby lidský faktor, který data filtruje, dokázal určit ty správné.  

Je nutné podrobit filtraci několika stupňové kontrole. [1] 

 

Vzhledem k tomu, že v konečném výsledku se model musí vždy opřít o jednání jednotlivců, 

tak z historických zkušeností vzešlo několik doporučení, aby se účastníci naučili zkoumat 

názory i důvody druhých a obhajovat a vysvětlovat vlastní: 

 zřetelně sdělit, jaké myšlenkové postupy jste použily, váš názor na věc a o jaké 

principy nebo údaje se opírá, 

 povzbuzovat ostatní k průzkumu vašich postupů (objeví se tak slabá místa), 

 pokud o to názorové skupiny stojí, najděte společný způsob, jak překážky překonat. 

 

Model slouží k přenosu znalostí. Jeho struktura nemá koordinovaná pravidla, jedná se  

o mapování znalostí, vytváření kartotéky znalostí za využití znalostních technologií.  

Ve společnosti se s modelem mění kultura a mění se postavení člověka. Vznikají nové obsahy 

a dimenze. Snaha společnosti bude nasměrovat znalosti přímo na trh práce, ale lidé mohou 

nově vznikající prostředí vnímat jinak. Musí dojít k utříbení vidění světa a pochopení 

souvislostí mezi vědomostmi, dovednostmi, kvalifikací a tržní silou společnosti. 

Mohou dokonce vznikat paradoxy a negativní postoje: 

 nedůvěra k funkci trhu se znalostmi, 

 odsuzování a trestání zaměstnanců za to, že se ukáží jako znalostně velmi vyspělí, 

 může být spuštěna rivalita uvnitř společnosti, 

 zadržování nebo zkreslování informací na různých stupních řízení, 

 přivlastnění znalostí jiného zaměstnance, 

 s novými znalostmi a pohledy na svět se může objevit, že minulé problémy by 

nemusely vzniknout. Nositel znalostí může být paradoxně trestán za to, že své znalosti 

v minulosti neprosadil i navzdory negativnímu postoji manažerů, 

 může být negativně vnímáno jakékoliv zvýšení nákladů, bez ohledu na doložení 

přehledu o přínosech z využití znalostí, 

 může se stát, že se zaměstnanci začnou podceňovat, než by měli riskovat posměch 

z neúspěšného prosazení znalostí, tak podají výpověď nebo se začnou zcela izolovat. 

 Může být spuštěn zájem znehodnotit mentální model špatnými daty nebo omezením 

jeho funkce. [6] 
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3.4 Týmové učení 

Zaměstnanci učící se organizace rozšiřují své vědomosti a tím i budoucí úspěch své 

organizace. Atmosféra, klima a kultura organizace podporuje experimentování, sdílení 

zkušeností a informací. Vedení se zaměstnanci jednají jako tým, nikoliv jako skupina 

jednotlivců. Cílem je probudit v lidech umění naslouchat, sdílet myšlenky a získat důvěru,  

že jejich aktivity nebudou zneužity v jejich neprospěch. Dalším cílem je pochopit,  

že základem učících se organizací nejsou špičkoví zaměstnanci, ale týmy, které tvoří 

jednotlivé části organizace. [22] 

Velice citlivé je vyladit atmosféru tak, aby se lidé naučili diskutovat a vést dialog. Mnoho 

záleží na prostředí, kde jednotlivci vyrůstali. Vhodnou průpravou se ale většině zaměstnanců 

může podařit vést dialog takovým způsobem, že budou tvořivě prozkoumávat složitosti  

a ožehavosti problematiky. Neprosazovat vlastní názory, ale vzájemně naslouchat. 

Naopak při diskuzi se naučí vznášet a obhajovat odlišné pohledy s tím, že se hledá ten 

nejlepší, který by se stal základem rozhodnutí a další tvůrčí práce. Dialog a diskuze by se 

měly doplňovat, ale většina týmů v praxi nedokáže rozlišit hranice a vědomě střídat metodiku. 

Je správné si uvědomit, že prvotně zavedené týmy do praxe trpí špatným nadhledem a jsou 

přesvědčeny o tom, že vše dělají správně a vše se již naučily. Je to asi podobné, jako když je 

nově sestaven symfonický orchestr, tak také až praxe dá všemu dění správný směr.  

Při prvních úkolech musí být tedy tým hodnocen nezávislým pohledem a použita zpětná 

vazba.  Na obrázku 3 je naznačena problematika, se kterou se týmové učení setkává. Obranná 

rutina vzniká z nedostatečných vědomostí jednotlivce. Jedná se o rozdíl mezi tím, co známo 

je, a tím, co by známo být mělo. Obranných rutin bude tolik, kolik je účastníků v týmu. 

Projevuje se individualita charakterů a řešení bude v praktické části práce. [6]  

 

Obr. 3 Problematika projevu individualit v týmovém učení [6] 
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4 Znalostní organizace 

 

Znalostní organizace se ve společnosti tvoří proto, aby bylo možné propojit znalosti těch, kdo 

je mají, s těmi, kdo je potřebují. Rychle se měnící podnikatelské prostředí a zákaznické 

chování vytváří tlak na jakost, logistiku, komunikaci a snížení nákladů v celém spektru 

společnosti. Školení zaměstnanců je časově náročné a finančně nákladné, proto fungující 

systém managementu znalosti může zajistit, aby informace byly implementovány do lidských 

zdrojů ještě před zahájením firemních procesů a byly k dispozici po celou dobu činnosti nebo 

řízení reklamací. 

 

Znalosti v organizaci spravuje management znalostí jako procesní děj produkce nových 

informací, ve kterém se řeší nedostatky, úzká místa nebo se objevují nové zákonitosti dějů, 

hledají se intelektuální novinky a inovace. Management má tedy za úkol procesy poznání  

a transformaci znalostí. 

Dále je management znalostí odpovědný za funkci systému, který řídí využívání faktů 

z podnikatelské činnosti, vědeckých principů, legislativy, včetně teorií a informací, které jsou 

veřejně dostupné v celosvětovém měřítku. 

 

Nástrojem managementu znalostí jsou informační technologie. Knowledge management 

(vžitý anglický název managementu znalostí v oblasti informačních technologií) shromažďuje 

a zpracovává znalosti v datových souborech pro další práci v softwarových produktech, 

datových skladech a knihovnách, čímž se vytváří intelektuální kapitál. 

 

Aplikace znalostního managementu v organizaci může přinést tyto zlepšení: 

 sdílení znalostí, 

 kvalitu pro zákazníka, 

 inovace, 

 minimalizace krizových situací, 

 zisk nových obchodních příležitostí, 

 minimalizaci nákladů, 

 maximalizaci zisku, 

 nalezení klíčových zaměstnanců. 
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4.1 Nástroje managementu znalostí 

 

Nástroje managementu znalosti jsou: 

 data – fakta, zvuky, grafické znaky (sledovaný parametr je interpretace a význam), 

 informace – formátování, filtrování a součty dat (sledovaný parametr je akce  

a aplikace), 

 znalost – pravidla a procedury, které vedou akce a rozhodnutí (sledované jsou 

instinkty a ideje). [8] 

 

Pro vznik systému managementu znalostí potřebujeme pomocí nástrojů vytvořit propojení 

nezbytných komponentů. Prvním z nich jsou data. Tvoří je sekvence znaků, jako základní 

nositel informace. Sami o sobě nejsou nositelem jiné informace, než grafické podoby, tedy 

písmena, čísla nebo znaky. Za pomocí dat informujeme systém o činnostech a událostech, 

které se pak zobrazují uživateli vždy v nějaké souvislosti s něčím. V tom je smysl, protože 

samotné číslo 457 nic neříká, ale když k němu přiřadíme znaky jednotky tlaku, tak výsledek 

význam, má. Znalostní management má za úkol informovat i o tom, k čemu taková informace 

je, jak je důležitá a s čím souvisí, jaké důsledky by měla odchylka k jinému číslu atd.  

Na obrázku 4 je znázorněna souvislost mezi daty a dalšími dvěma faktory systému: 

informacemi a znalostmi. 

 

 

Obr. 4 Znázornění vztahů mezi daty, informacemi a znalostmi [8] 
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4.2 Metody 

 4.2.1Tobinův přístup 

Tobinův přístup vychází z obrázku 3. Pro data platí podstatný faktor relevance v kombinaci 

s účelem, přidáním informační aplikace vznikne po implementaci intuice a zkušenosti znalost. 

Jednotlivé složky tohoto přístupu jsou: 

 data   ( + relevance + účel = ), 

 informace  ( + aplikace = ), 

 znalost  ( + intuice + zkušenosti = ) [17] 

Výsledkem kontrakce složek je moudrost. 

 4.2.2 Beckmanův přístup 

Tento přístup rozšířil původní třístupňový model a přidaly se další dvě úrovně. Výhodou je, 

že lze znalosti transformovat z nižších úrovní k vyšším. Jednotlivé složky jsou seřazeny takto: 

 data  (jedná se o texty, fakta, kódy, obrazy, zvuky, kde sledovaný atribut je  

  hodnota s významem a strukturou), 

 informace (jedná se o strukturovaná a sumarizovaná data, kde sledovaný atribut je  

  hodnota konkrétního objektu s jeho logikou, abstrakcí, se vztahem  

   k aplikaci), 

 znalost  (procesy, modely, pravidla, případy, kde sledovaným atributem je  

  vztahem objektu s atributem hodnoty a s logikou výběru, zkušenosti,  

  principu, omezení a učení), 

 expertíza (rychlé, přesné rady, vysvětlení a potvrzení výsledku, se vztahem 

   objektu s atributem hodnoty, jistoty a váhy), 

 způsobilost (ve funkci je organizační expertíza, jejíž součástí je znalostní depozitář,  

  integrovaný systém podpory výkonnosti a kompetencí). [8] 

 

 4.2.3 Vejlupkův přístup 

Vejlupkův přístup rozvíjí přístup podle Tobina. Interpretace je následující: 

 data  (symboly), 

 informace (stupeň, který k datům přikládá odpověď na otázky:kdo, co, kde a kdy?) 

 znalost  (odpovídá na otázku: jak?), 
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 poznání (odpovídá na otázku: proč?), 

 moudro (jedná se o schopnost klást si otázky, pro které nejsou jednoduché 

    odpovědi, rozlišovat kladné a záporné atributy a přiklonit se k řešení,  

   které je morálně nebo principiálně správně). 

 

 4.2.4 Bělohlávkův přístup 

Tento přístup se o předešlých odlišuje tím, že data nejsou řazeny sekvenčně. Znalost se 

považuje za informaci, která hledá nebo čeká na další informaci, aby mohla postoupit  

o stupeň výše. Takové schéma je znázorněné na obrázku 5. [8] 

 

Obr. 5 Znázornění přístupu podle Bělohlávka [8] 
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5 Možnosti uplatnění znalostí ve společnosti Peal 

 

5.1 Očekáváné přínosy managementu znalostí ve společnosti Peal 

Co lze očekávat zlepšením využití znalostí ve společnosti Peal? Doporučení z této práce jsou 

směrovány ke zlepšení v těchto oblastech: 

 beznákladové objevování nových podnikových postupů, díky využití mozkové 

kapacity zainteresovaných zaměstnanců, 

 rychlou reakci na změny trhu, 

 využití zkušeností z různých míst republiky, 

 zvýšení funkce týmové práce, 

 objevení nových tržních příležitostí, 

 zvyšování znalostí o funkci podnikových procesů, 

 zaměření se na konkurenci a hledání skutečností, ve kterých by mohl být Peal lepší, 

 zlepšení systému managementu jakosti, 

 snadnější plnění strategických cílů. 

V jednotlivých kapitolách bude postupně navrhováno využití technických možností a lidského 

kapitálu tak, aby ve výše uvedených oblastech k zlepšení došlo. 

Znalosti budou vedeny ve znalostní databázi. Zvýší se tím kapitál společnosti, protože bude 

možné měřit hodnotu, náklady i přínosy uplatnění systému. 

 

5.2 Jednotný jazyk 

Jako první a velmi závažnou prioritu je zapotřebí nastavit jednotný jazyk ve společnosti Peal. 

Společnost má své pobočky po celé republice, takže hrozí nebezpečí z připuštění používání 

místních výrazů nebo nářečí, čímž by vznikl dojem neporozumění nebo dokonce, že někdo 

někomu něco diktuje, cítí se nadřazen nebo znalosti druhých zesměšňuje. Regionální 

odlišnosti v řeči jsou tak velké, že mohou být na druhém konci republiky považovány 

dokonce za vulgarismy. Doporučuji zavést takový jednotný jazyk, který by nebyl striktně 

spisovný, ale měl by vzniknout z analýzy tréninkových setkání a emailové komunikace. 

Základ by tedy měl být v hovorové češtině, obohacené o vžité globální výrazy a ze světa IT 

technologií. 
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Slovník, který bude sloužit pro naprogramování znalostní databáze, doporučuji předložit celé 

společnosti Peal k veřejnému čtení s možností označit výrazy, které mohou být nevhodné 

nebo špatně významově srozumitelné. Výsledek považuji za obchodovatelnou položku, 

protože mi není známo, že by v naší republice měly společnosti, které uplatňují management 

znalosti takový slovník k dispozici. 

S tím, že navrhuji nové přístupy, tak v tomto případě a ve všech dalších mnou navržených 

možnostech, doporučuji použít ochranu před neoprávněným kopírováním znalostních skladů 

tím způsobem, že např. v případě tohoto slovníku je znaková databáze rozdělena na několik 

serverů, odkud si software slova generuje podle klíče. Jedná se o jednoduchou, přesto účinnou 

obranu, známou např. z testovacího systému Tutor na VŠB Ostrava.   

 

5.3 Jednotná vizualizace 

Za druhou, velmi významnou část managementu znalostí považuji zavedení jednotné 

vizualizace. Vědomosti lidských zdrojů efektivně využijeme tehdy, když mají volnost pohybu 

a snadné uplatnění. Pokud by nebyla zavedena jednotná vizualizace, došlo by k selhání 

systému, protože lidé se ve své rutinní činnosti nebo účasti ve znalostním systému 

společnosti, nemohou zabývat stále novým objevováním významu znaků, barev, grafů, 

tabulek a stylu úpravy různých databází. Zaměstnanec není zákazník, kterého naopak výhodně 

navede k obchodnímu jednání, správně naprogramovanou změnou nabídky. Pokud se 

zaměstnanec bude pohybovat v jemu známém prostředí, pak lze očekávat, že myšlenkový tok 

použije k učení nebo využití znalostí. Barevná škála by měla být významově jednotná napříč 

celou znalostní databází s podobným významem, jaký znám např. ze silničního provozu, tedy 

červená je nebezpečí a zelená signalizuje rozjezd a odměnu. Jednotný vzhled tabulek umožní 

zachování přehledu i zdůraznění dat, u kterých došlo ke změnám hodnoty nebo priority. 

Jednotný styl písma umožní nepřehlédnutí důležitých znaků, které mění význam,  

např. vykřičníky, otazníky, řeckou abecedu nebo matematické symboly.  

Jednotný jazyk a jednotná vizualizace umožní uplatnit ve společnosti Peal informace 

z kapitoly dvě o učící se organizaci. Na tomto základě lze postavit osobnostní model 

z kapitoly 3.2, mentální model z kapitoly 3.3 a týmové učení z kapitoly 3.4 a možnost naučit 

účastníky managementu znalostí vést dialog a diskuzi. 
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Pro osobnostní a týmový model je jednotná vizualizace vhodná hlavně z důvodu přehlednosti 

a srozumitelnosti, avšak u týmového modelu je důležitá pro zavedení systému sebehodnocení 

a benchmarkingu. 

Pro učící se organizaci je důležité sebehodnocení. To v osobnostním a mentálním modelu 

usnadní jednotná vizualizace tak, že snadněji regionální centra, pobočky nebo jednotlivci 

identifikují oblasti, ve kterých jsou dobří a oblasti, kde postrádají informace nebo potřebují 

něco zlepšit. Cílem je naformulovat množinu společných oblastí a definovat úrovně 

kompetencí. Příkladem společných oblastí může být morálka (význam mají barvy), motivace 

(význam mají grafy), předpověď poptávky (význam mají tvary), kompetence (význam mají 

vrstvy) atd. 

Pro týmové učení je podstatná vizualizace bodování, protože výstupem sebehodnocení bude  

u týmu nalezení silných a slabých stránek. Vizualizace bodování samozřejmě řadí údaje podle 

hodnocení. Doporučuji však, aby v systému bylo zveřejněno jen bodování, které si na sebe 

vytvořila jednotka sama. Neveřejně by ale viděla hodnocení, jak situaci hodnotí vrcholový 

management. 

Vizualizaci pomocí grafů doporučuji provádět pomocí 

tří typů: 

 oblast, kde má významnou roli lidský faktor 

doporučuji zobrazovat pomocí sloupcových 

grafů (Obr. 6), protože lidé se dokáží s touto 

grafikou lépe ztotožnit,      Obr. 6 Příklad sloupcového grafu 

 

 oblast, kde významnou roli má množství nebo produkt, 

doporučuji zobrazit pomocí spojnicových grafů (Obr. 

7), protože propojení významových bodů není 

skokové, ale retušováno křivkou, což napomáhá 

Obr. 7 Příklad spojnicového grafu                 k lepšímu vnímání stavu, 

 

 oblast, kde má významnou roli tržní podíl nebo 

měření s konkurencí, zobrazovat pomocí 

výsečových grafů (Obr. 8), které mohou snadněji 

podpořit soutěživost.   

    Obr. 8 Příklad výsečového grafu 
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5.4 Jednotný systém pro výměnu znalostí 

Směna znalostí musí mít také jednotný charakter, stejně jako jednotný jazyk a jednotná 

vizualizace. S výměnou slov a pocitů souvisí lidský faktor, takže pokud by zde nepanovala 

jednotnost, mohl by se do systému dostat nešvar, kdy lidé za každým rohem čekají nějaký 

nešvar. Důvěra ve funkci systému se dá vybudovat jen tam, kde je zaveden jednotný, čitelný 

přístup:   

 Dialog řídí facilitátor, 

 Diskuze je vedena v mentálním modelu formální cestou a analyzovaná 

v neformálním prostředí ve smyslu kapitoly 3.4, 

 Benchamrking za pomocí myšlenkových map, ve smyslu kapitoly 8.5. 

V historii se znalosti předávaly v pracovních vztazích z mistra na učedníka nebo ve volném 

čase, při přátelských setkáních. Přenos znalostí byl pomalý, přesto velice účinný, protože učeň 

si mohl vše vyzkoušet pod dozorem v praxi. Závažným problém, pro společnosti tohoto typu 

učení, je ukončení pracovního vztahu odborníků, protože ty si know-how odnesou s sebou.  

Pro zachování znalostí ve společnosti musí být zavedený jednotný postup (Obr. 9), jak  

do systému znalosti vkládat a jak s nimi nakládat: 

 Tvorba znalosti – nalezení nových způsobů řešení postupů. Znalosti mohou být interní 

i externí, 

 Záchyt znalostí – posouzení hodnoty znalostí, použitelnosti a forma prezentace, 

 Kategorizace – třídění znalostí do různých kategorií, např. se stromovou architekturou, 

 Skladování – uložení znalostní do datového skladu jako do knihovny, aby si každý 

mohl vypůjčit knihu (sleduje se zájem o oblasti a ty se manažersky podporují), 

 Správa znalostí – neustálá aktualizace a revize významu, 

 Rozvoj znalostí – zpřístupnění informací všem, kteří to ve společnosti potřebují. 

 

Obr. 9 Systém pro výměnu znalostí 
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5.5 Osobnostní model v praxi 

Z historických pramenů je známo, že Baťa používal osobnostní modely. Lidé v jeho závodech 

měli možnost se spolupodílet na řízení procesů a byli odměňováni za osobní přínos  

pro společnost. V dnešní době sice lidé vnímají jiné hodnoty jako prvořadé, ale vždy se lze 

spolehnout na zvídavost a touhu po odměně. 

Doporučený osobnostní model vychází z předpokladu, že každý zaměstnanec má schopnost 

být kreativní. Znalostní společnost skládá jednotlivé díly kreativity a vytváří systém, který je 

konkurenční. Čím více lidé používají zdrojů informací nebo zkušeností, tím více souvislostí 

jsou schopní využít. Věřím, že v lidském kapitálu společnosti je nevyužitá síla a že důvod, 

proč se v jiných společnostech nedaří aktivovat znalostní modely je v tom, že není lidem daná 

možnost, aby nové věci a myšlenky realizovaly ihned. Odložit myšlenky do druhého dne je 

nesprávné, protože s časovým odstupem již lidé konají opět jen rutinní činnost a původním 

kreativním myšlenkám se již nevěnují. Souhrn jednotlivých úmyslně podrobně nepopsaných 

funkcí osobnostního modelu je na obrázku 10. Je zde znázorněna karta osobního mistrovství 

s přehledem o tom, jak je zaměstnanec vnímán společností Peal a jaká odměna je pro něho 

připravena k vyzvednutí. Body, které lze vidět na kartě osobního mistrovství (127 bodů) 

představují hodnocení známé z měření inteligence. Správce znalostního managementu dává 

zaměstnanci najevo, jak ho inteligenčně hodnotí ostatní lidé ve společnosti. Je takto splněna 

základní myšlenka modelu z kapitoly 3.3, která říká „BUĎTE VZOREM“. Oblasti aktivit  

a znalostí jsou hodnoceny výhradně správcem systému nebo managementem společnosti  

a dodržuje se zásada, že tyto informace jsou ryze intimní. 

 
 

Obr. 10 Karta osobního mistrovství zaměstnance 
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5.6 Mentální model v praxi 

 

Lidé ve společnosti Peal jsou jako v každé jiné společnosti různorodí a mají na tržní prostředí, 

funkci podnikání a na svět obecně různý pohled. Představy jsou v lidech pevně zakotveny  

a není lehké je změnit. 

 

Na obrázku 11 je návrh mentálního modelu, který vhodnou formou pomůže ujednotit pohledy 

na svět u všech zainteresovaných zaměstnanců. Obecně všichni lidé znají výherní automaty. 

Jsou tam tři kotouče, které rotují podle osy, a divákovi se vždy zobrazuje symbol na vnější 

části kotouče. Jsem toho názoru, že když pozorovatel uvidí systém založený na třech 

kotoučích, tak ho přijme jako známou a čitelnou věc. Každý kotouč má jinou představu  

o světě, byznysu a legislativě. První představuje svět zaměstnanců, a když si otevřou okno 

s příslušnou problematikou, mají možnost se vyjadřovat formou klasické diskuze. Tím si 

samozřejmě pod dozorem správce systému vytváří vlastní zaměstnanecký svět. Druhý kotouč 

představuje svět společnosti Peal a lidé si tam mohou zobrazit veškerou problematiku okolo 

podnikání. Jsem přesvědčena, že by zde měl být podrobný přehled i o všech smluvních 

aktivitách a ekonomických výsledcích, protože jen naprostá otevřenost vede k tomu, že se 

mohl svět zaměstnanců propojit a podpořit v boji proti třetímu kotouči, kterým je svět 

konkurence. Pro tento svět platí pravidla bechmarkingu, tedy v rámci fér podmínek  

a legislativních předpisů. Ve formálním mentálním modelu není místo pro spekulace, protože 

ty se vždy daleko lépe uplatňují v neformální struktuře a také lze s jejich pomocí měnit 

paradigma společnosti, tedy pojetí světa. 

 

Obr. 11 Návrh mentálního modelu společnosti Peal 
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Pravidla pro tvorbu náplně mentálního modelu: 

 Práce s informacemi. Lidé mohou neformálně šířit své omyly nevědomky  

do systému. Informace z diskuzí a dialogů se musí „cenzurovat“ a vhodně 

přeformulovat, tak, aby se lidem neříkalo, že špatně vidí svět, ale se ten jejich 

obohatil o tolik nových informací, že jejich vidění je pak vhodnější. V teoretické 

části práce bylo pojednáno, že nejde o manipulace s člověkem, ale o rozšíření jeho 

obzoru natolik, aby sám mohl vidět a vědět to, co bylo předtím skryto. 

 Forma modelu. Jedná se o práci s lidskými zdroji, které mají podpořit společnost. 

Jde bezpochyby o velmi citlivou záležitost, protože z dobrých znaků se rychle 

mohou stát záporné a pokud se lidé ve společnosti spojí k nedůvěře, hrozí rozsáhlý 

problém. Model musí být konzultován s odborníky z řad psychologie, sociologie, 

informatiky a umělé inteligence. 

 Původ informací. Je nutné sledovat důvěryhodnost a původ informací. Všechny 

informace, které se v mentálním modelu zobrazují, jsou ze strany uživatele brány 

jako pravdivé. V tom je ovšem problém, protože není přípustné, aby se po těch, kdo 

přispívají k mentálnímu modelu, vyžadovalo dokladování původu a pravdivosti 

informace. Navrhuji, aby k bloku informací byl skrytě přiřazen kód o zdroji 

informace a předpokládaném nebo zjištěném stupni důvěryhodnosti. Postupem času 

se statistickou analýzou dá určit, koho nebo jaký typ informací lze označit jako 

nedůvěryhodný a zabránit k jejich rozšiřování. 

 Vidění reality. Mentální model představuje zjednodušené vnímání světa. 

V kapitole 5.2 je popsána nutnost jednotné vizualizace, která umožní odlišit 

podstatné informace od doplňkových a vazby mezi nimi. Otevřeně je třeba přiznat, 

že lidé nejsou schopni vnímat všechny podrobnosti, které se týkají světonázoru  

a mentální model musí infiltrovat balast a znázornit jen to, co je důležité. Pokud by 

bylo nezbytné zobrazit všechny aspekty, které se daného problému týkají, pak 

doporučuji stupňovité dělení, tzn., že by si uživatel vždy rozkliknul další a další 

stupeň souvislostí. Sám by tak zvolil úroveň, jakou je schopen pojmout. 

 Ověření. Mentální model, stejně jako vše na světě, není dokonalý. Nesporně bude 

obsahovat chyby a neaktuální informace. Než se předá k užívání, musí být ověřen 

ve zkušebním provozu a také vyřešeno, jakým způsobem, jak často a kdo bude 

model aktualizovat, protože ztráta aktuálnosti by způsobila nezájem o něj. 
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5.7 Pravidla naučení se týmového učení 

Důležité je vytvořit několik tréninkových míst, kde lze ukázkově navodit atmosféru pěstování 

týmového IQ. Jednotlivci tak rozpoznají, že inteligence týmu je vyšší, než inteligence 

jednotlivců. Překvapení je dobrým stimulem, aby členové týmu věřili, že se jim vyplatí spolu 

přímo i virtuálně spolupracovat, i kdyby byli v odloučených částech republiky. Tréninková 

místa je možné připravit tak, aby týmy mohly budovat mikrosvěty, které jsou počítačovou 

simulací podnikatelského prostředí. K navození tréningu dialogu a diskuzí by se měly 

dodržovat tyto pravidla: 

 při prvním setkání týmu se všichni jednotlivci vhodně prezentují ostatním a jsou 

vysvětleny důvody, proč představovaný takto sestavený tým potřebuje a proč tým 

potřebuje jeho, 

 jsou vysvětleny pravidla dialogu a určen signál, který bude znamenat, že se tým 

odklonil od těchto pravidel, 

 pomoci nalézt týmu společný postup, jak vysvětlí jednotlivci, že se odklonil  

od dialogu a přiklonil se k prosazování svých názorů formou diskuze, 

 simulovat tréninkový mikrosvět tak, aby tým mohl nejdříve řešit situace, které jsou 

citlivé a velmi rozporuplné. 

 

V předešlé kapitole se uplatní dialog a diskuze v mentálním modelu a vidění světa ze strany 

zaměstnanců. V dalších kapitolách o znalostní společnosti si budou jednotlivé regiony 

přenášet poznatky k využití ostatními. V týmovém učení je využito silných stránek 

zaměstnanců a na ně jsou formulovány nároky. Hodnoty ze silných stránek jednotlivců se 

slučují s hodnotami, které tvoří tým a které lze uplatnit ve společnosti Peal. Vznikají společné 

vize a za ně plynou odměny, které je naznačeny na obrázku 9.  

Sdílení vize jsou pro společnost nositelkami energie k učení a týmová spolupráce jí zesiluje. 

Bez sdílené vize nelze zvládnout týmovou práci. Vize představuje sjednocující cíl, např. být 

lepší, než konkurence. Vize je kormidlo, které v době krize dává naději a směruje sílu, která 

vychází z lidské snahy. 

Pro pravidla naučení se týmovému učení je třeba mít na paměti, že lidé obecně nejsou schopni 

držet se nějakých dlouhodobých vyhlídek. Preferují krátkodobé přínosy. Pokud se rozhodnou 

podpořit dlouhodobé měřítka, tak to nikdy neudělají proto, že musí, ale proto, že chtějí. 

Tak jako ve výše uvedených kapitolách, tak i zde platí nepodcenění psychologického  

a sociologického hlediska a připravit řešení pro lidské zdroje, které se nezařadí mezi 
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angažovaně zaujaté, ale budou zaujímat jiný postoj. Rozdělení stupňů ochoty se přidat 

k týmovému učení je přibližně takové: 

 Angažované zaujetí. Zaměstnanec vizi akceptuje, aktivně se snaží podpořit její 

realizaci. Je tvůrcem struktury, která vede k naplnění cílů. 

 Jasný souhlas. Zaměstnanec vizi akceptuje, aktivně pracuje v rámci předložené 

struktury, které však není tvůrcem. Jedná v duchu měřitelných přínosů, s vysokou 

mírou úspěchu. 

 Skutečný souhlas. Zaměstnanec spatřuje ve vizi přínosy. Plní očekávané měřítka,  

ale jen do té výše, co musí. Z hlediska využití, se i zde jedná o dobrého zaměstnance, 

protože dělá to, co má. 

 Opatrný souhlas. Zaměstnanec nevidí ve vizi přínosy. Pracuje v rámci snahy nepřijít  

o práci. Plní všechny kritéria, které jsou mu určeny, ale z jeho postoje je jasně 

zřetelné, že nemá na společné věci zájem a jen akceptuje tzv. nutné zlo. 

 Nesouhlasný postoj. Zaměstnanec dává jasně najevo, že společnost ho nemůže 

k ničemu nutit. Tato kategorie lidí, vyhraněných vůči vizi společnosti, je hojně 

zastoupena v řadách špičkových odborníků. Dokonce to může být jejich strategický 

postoj, který jim pomáhá budovat jejich kredit a image. Společnost Peal si však jistě 

nenechá diktovat ultimáta a ukáže ostatním, že IQ týmového ducha je vyšší, než 

jednotlivců. Jde o nebezpečný jev, který může mít demotivující charakter pro ostatní. 

Jako vyhovující řešení pro tento případ považuji rozšířit úkoly takového odborníka  

o dokladování několika podpůrných dílčích aktivit (např. atestací, legislativy nebo 

vývoje prognóz). Odborník sám usoudí, že je nezbytné, aby neutrpěla jeho kvalitativní 

převaha, se obrátit na ostatní oddělení pro informace nebo s žádostí o dílčí spolupráci. 

Po splnění úkolů je pak na společnosti, aby všechny účastníky nějak vyznamenala  

a ukázala, že jeden bez druhého se neobejdou a mohou pracovat v týmu, protože jinak 

i z těch nejlepších lidí, mohou být během pár okamžiků ti, po kterých už nikdo nic 

potřebovat nechce. 

 Lhostejný postoj. Zaměstnanec má jediný zájem a cíl: kdy končí pracovní doba. Nemá 

zájem o podporu vizí, protože preferuje jen své krátkodobé zájmy. V době krize je tato 

kategorie zaměstnanců hojně zastoupena a je také ochotná zobchodovat informace 

s konkurenčními skupinami. V mentálním modelu bylo doporučeno doplňovat 

informace od zaměstnanců skrytým kódem o původu a míře důvěryhodnosti 
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informace. Analýza rychle odhalí tohoto zaměstnance a přeloží ho pozici, kde se může 

seberealizovat. [10] 

 Sabotáž. Zaměstnanci mohou mnohdy reagovat tak, že chtějí úmyslně dokázat, že vize 

je nesmyslná. Je velmi těžké nalézt tyto jedince ve formálním prostředí společnosti, 

ale je velmi jednoduché je nalézt při neformálních setkáních. Pokud by společnost 

Peal měla morální problém ve způsobu sledování neformálního prostředí, pak může 

dopadnout stejně, jako v těchto dnech dopadla konkurenční společnost, které klíčoví 

zaměstnanci v našem kraji z firmy odešli i s celou strukturou zákazníků. Konkurent 

sice přijal rychle náhrady na jejich pozice, ale obnovit znovu zájem zákazníků, kteří 

provozují stánky s tabákovými výrobky a občerstvením, je nemožné. 

 

Nalézt způsob propojení zaměstnanců z různých stupňů ochoty přístupu k týmovému učení  

a podpory sdílených vizí, je jistě pro mnohé složité, ale ze znalosti prostředí ve společnosti 

Peal vidím perspektivu v nabídce vizí pozitivních a negativních. Ochota řešit pozitivní věci je 

v mnou známém podnikatelském prostředí vyšší, pokud existuje přehled, co by mohlo nastat, 

kdyby se tým nesemknul a nepodpořil nadějnou perspektivu. Řešení tedy spočívá v tom,  

že k dílčím úkolům týmu, bude patřit nalézt způsob, jak eliminovat dopady toho, kdyby 

společnost náhle musela přistoupit ke krizovým opatřením.    

 

Moudrost v týmu je třeba usměrnit, tak jak je naznačeno na obrázku 12. V části A, obrázku 

12, se plýtvá energií týmu. V části B, obrázku 12, se tým rozhodl dívat na svět jedním 

směrem. Došlo tedy k využití osobního mistrovství a nasměrování světonázoru z mentálního 

modelu, přes optiku, kterou se dívá společnost Peal na tržní prostředí. 

 

 

 

Obr. 12 Směrování týmového učení 



24 

 

Přechod z varianty A k variantě B na obrázku 12, je po zvládnutí všech doporučení z kapitol  

o učící se společnosti, spíše samovolný. Kolegové se naučili pravidla dialogu, umí 

v mentálním modelu diskutovat o veškerém spektru otázek, které se týkají společnosti Peal  

a konkurence. Zbývá je naučit, aby se jako kolegové vnímali. Kolegiální vztah je postavený 

na důvěře a úctě každého z nich. Proto v mentálním modelu, v kotouči Svět společnosti Peal, 

byla doporučena naprostá otevřenost a transparentnost. V budování kolegiálních vztahů, je to 

ten směr, na který je třeba upozornit a vytvořit týmové paradigma. 

 

Posledním krokem k naučení se týmovému učení je tedy navodit prostor, pro kolegiální 

vztahy. Myšlení lidí je převážně spíše zaujaté, takže nezbývá, než použít člověka, který bude 

udržovat kontext a kolegiální vztahy podpoří. Bude jím facilitátor, který se bude týmu 

věnovat vždy, když bude veden dialog. Kdyby nebyla tato funkce zavedena, vždy by dialog 

velmi rychle sklouzl k diskuzi. To by znamenalo, že tým sklouzne k variantě A, z obrázku 12 

a začne plýtvat energií na prosazování individuálních názorů. 

Každé učení se novým věcem, je nesnadné. Každý je vždy hluboce přesvědčen o svých 

názorech a byl by rád, kdyby je prosadil v kolektivu. Vzdát se vlastních názorů znamená  

pro většinu lidí snížit svou hodnotu nebo dokonce vlastní totožnost. Facilitátor má za úkol 

uchovávat vlastnictví procesů. Má přehled kdo je autor a kdo podporou a nezapomíná 

v dialogu označovat třeba jen gestem, kdo je původcem tématu a proč se o něm dialog vede. 

Jako by tým polemizoval nad tematickou prezentací, která se promítá nad jejich hlavami  

a facilitátor udržoval tempo, kterým se dialog vede s tím, že nepřipustí, aby někdo říkal,  

že o tom, či onom nemůže mluvit, protože je to nevhodné nebo nemá dost důkazů. Stejně jako 

v brainstormingu, vše je povoleno, vyjma zesměšňování nebo vulgarizmu vůči lidem. [7] 

 

Je bezpochyby, že až tým za pomoci facilitátora projde vztahy z obrázku 3, pocítí obrovský 

nárůst společné inteligence a nadhledu, nad ostatním světem, který tyto pravidla nepoužívá.  

Věřím, že to bude všechny týmové hráče bavit po celou dobu zaměstnaneckého poměru  

ve společnosti Peal a že to zkvalitní i přístup k rodinné problematice a vnímání volného času. 

 

Na druhou stranu je v okolí vidět opačné faktory u lidí, kteří nemají možnost být součástí 

nějakého společenství. Tito se uzavírají do sebe a na veškeré vnější podněty reagují obrannou 

reakcí. Udělat nově vzniklému týmu exkurzi po společnostech, kde management selhal, a lidé 

se naučili používat ve snaze přežít jen obranné reakce, není asi na škodu.    
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5.8 Přechod od učící se společnosti ke znalostní 

 

Před přechodem od učící se organizace ke znalostní je vhodné připomenout, co všechno  

se podařilo a jaký smysl to mělo. Na obrázku 13 je průvodce učením se v učící se společnosti. 

Na posledním poli, je znalostmi ovládaná společnost, což je přání mnoha společností na světě, 

přesto se k tomu dopracovalo jen málo z nich. [13] 

 

Obr. 13 Učení se v učící se organizaci [13] 

Učící se společnost je založena na vytváření vlastní budoucnosti pomocí vizí, změny myšlení 

a znalostí, kterými je naplněn mentální model společnosti. Rychle se měnící prostředí v České 

republice je pro zaměstnance mnohem čitelnější, než pro jiné, které se zaměstnancům tolik 

nevěnují. Společnost Peal má velkou šanci, že na všech úrovních řízení a u všech 

zaměstnanců, kteří jsou ve styku se zákazníky, bude díky znalostní převaze probíhat efekt: 

„krize je příležitost“. [6] 

 

Zvyšování znalostí je ve společnosti nástrojem, který udržuje výkonnost  

a konkurenceschopnost. Je také nástrojem, který posiluje zákazníka. Ten díky většímu 

přehledu o tom, co všechno je v jeho prospěch děláno a jak vysoká je úroveň a kvalita služeb, 

tak nebude mít motivaci odejít ke konkurenci. 

 

Přechodem mezi učící se společností a znalostmi ovládanou společností, je myšlenkový 

posun, který vidí problematiku v širších souvislostech. Management společnosti si váží této 

skutečnosti a odměňuje ji. 
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6 Management znalostí ve společnosti Peal 

6.1 Znalostní přístup 

 

Na základě prostudovaných přístupů, podle Tobina, Beckmana, Vejlupka, Bělohlávka  

a funkce softwarových programů z oblasti managementu znalostí, se zužuje oblast, kde by 

bylo možné rozšířit tuto problematiku a můj přínos. Považuji však za důležité, aby tyto 

přístupy (preferuji Vejlupkův a Bělohlávkův) byli rozšířeny o adresný štítek, který bude 

nositelem záznamu o příčině, proč ke sledu událostí v modelu došlo. Hledání původu je podle 

mého názoru důležité, protože každá data ve znalostním systému mají svého rodiče, děti, 

sestry, strýce a další příbuzné. Doporučení směruje k vytvoření podobnosti se systémem  

identifikace  automobilů, tedy k podobě WIN. Data, které se v softwarových programech 

postupně proměňují na informace a nakonec na moudra, budou mít ve svém WIN skryto, kdo 

je původně generoval a záznam o příčině. Považuji to za velmi důležité a zcela to mění 

charakter dalšího zpracování dat. Rozhodující je také informace, zda původní znaky generoval 

počítač nebo lidský mozek a jaký stimul byl před vznikem vinkulovaného data.  

Dalším dílem vinkulace může být označení předpokládaného směru, protože o hodně datech 

víme, kam by měly v ideálním případě doputovat. Analýza, jak moc se praxe pak odlišuje  

od předpokladu dá najevo, zda postupujeme podle obrázku 12, varianty B nebo ne. 

 Kapacita pro přídavné znaky k číslům, symbolům nebo shluku symbolů (slovům – není 

zapotřebí v případě, že se jedná o nevýrobní společnost, kde nevznikají záznamy v různých 

čidel označovat každý znak, který se v software objeví), je velká. Systémy dnes obsluhuje 

výpočetní technika několikrát výkonnější, než když byly používané programy vyvíjeny. 

Technický problém v tomto směru nevidím. [15] 

 

Znalostní přístup: 

 data  (symboly, původce), 

 informace (kde, kdy, příčina živá-neživá, charakter příčiny a předpokládaný směr), 

 znalost  (odpovídá na otázku: jak?), 

 poznání (odpovídá na otázku: proč?), 

 moudro ( jedná se o schopnost klást si otázky, pro které nejsou jednoduché 

    odpovědi, rozlišovat kladné a záporné atributy a přiklonit se k řešení,  

   které je morálně nebo principiálně správně).      
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Příklad první: 

Představte si teplotní čidlo na nějaké výrobní lince. Čidlo vydá povel k zapsání údaje  

do datového skladu v hodnotě 45. Zápis však bude obohacen o kód, který bude nositelem 

informace, že údaj 45 byl generován původcem (teplotní čidlo), protože tvůrce procesu zadal 

čidlu povinnost hlásit údaje každých 30 sekund. Nebo hodnota 45 nebyla určena dopředu,  

ale teplota se zvýšila a čidlo vyslalo údaj proto, aby se zapnul chladicí ventilátor. To jsou 

rozdílné věci a mají zásadní význam. Příklad rozšířím ještě o další, kdyby čidlo vyslalo údaj 

45, kvůli změně, kterou zadal člověk. Podstatné je sledovat, zda to rozhodnutí vydal pro 

nutnost zapnout chlazení. Nebo ho vydal, protože v popisu procesu je napsáno, že tato teplota 

je ideální. Nebo se třeba nudil a chtěl něco udělat. Tento zápis má také zásadní význam.  

Pro znalostní přístup je důležité sledovat, zda lidé nebo stroje sahají pro svá rozhodnutí  

do stejné knihovny nebo si každý hledá vlastní podklady pro rozhodování nebo dokonce jsou 

rozhodnutí zcela náhodná, třeba jen proto, aby bylo co dělat. 

 

Analýzou jde určit, zda rozhodování v procesu nebo naprogramované chování aktivních 

počítačových prvků využívá stejných znalostí a systémy a lidé se chovají podle obrázku 12, 

varianta B, nebo jsou příčiny neřízené a potřebujeme vědět, kdo je původcem. 

 

Příklad druhý: 

Majitel obchodu s tabákovými výrobky poptává na internetové aplikaci 10 kartónů 

nejprodávanějších cigaret. Důležitý je původce, příčina živá, množství, čas. Předpoklad je 

v tom, že chceme, aby si dat všimla expedientka a vystavila povel k vyskladnění a dopravě 

k majiteli obchodu. Dorazila informace včas a správné expedientce? Jsou data o počtu 

týdenních objednávek správná? Není zkreslený pohled na náklad na objednávku, protože 

nakonec věc vyřizuje pracoviště až ve třetím pořadí? Udělá manažer změnu pojistné zásoby 

na základě správných dat? Nedošlo ke zkreslení výpočtů směrodatných odchylek jen proto,  

že někdo změnil počet sledovaných cyklů a do datového skladu je zapsán záznam o původci, 

množství, čase, ceně, ale chybí zápis o časové synchronizaci s vyskladněním. Analýza dat, 

které podle nového přístupu jsou opatřena vinkulačním kódem a předpokládaným směrem 

pohybu dat zjistí, že druhé stanoviště si vůbec těchto dat nevšímá. Nedoručená data se řadí  

do odložených souborů, odkud si je pak vezme ten, kdo je určen v určitých např. týdenních 

intervalech kontrolovat nevyřízené objednávky. Na první pohled ke škodě nedošlo, ale tím, 

 že se zjistilo, že druhé pracoviště, které původně obsluhovalo tyto objednávky, tak už nečiní. 
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Tak se zjistí, že došlo k manažerskému rozhodnutí o jiné orientaci pracoviště dvě. Nedošlo 

však ke změně programu a výsledkem je špatná struktura informací o objednávacích cyklech 

a chybnému rozhodnutí o změnách pojistné zásoby a tím pádem o zvýšení logistických 

nákladů, což má nesmírný význam, protože marže na cigaretách jsou v řádu haléřů a snadno 

se lze dostat do ztráty.  

 

Příklad třetí: 

Dva lidé vedou dialog, např. na nějaké technické téma. Oba se snaží orientovat  

na problematiku a přispět svým dílem k nalezení vhodného řešení. Facilitátor, který moderuje 

dialog, žádá, aby po skončení dialogu s ním oba vedli samostatně diskuzi se zaměřením  

na konkrétní řešení problematiky. Schopnosti úspěšně využít informace je u každého jiná. 

V tomto příkladu je podstatné, co se zaznamená od člověka, který na základě dialogu řekne 

realizovatelné zprávy. Těmto slovům a větám lze říkat znalosti a jsou uloženy do datového 

skladu k dalšímu zpracování, protože tyto formulace obsahují velmi cennou složku a tím jsou 

zkušenosti. 

 

Lidé povšechně si myslí, že znají recept na všechno, ale když přijde na realizaci, tak začnou 

požadovat další techniku nebo poradce. Ve společnosti Peal by v znalostním datovém skladě 

bylo v nedaleké době mnoho balastu, kdyby se znalosti v počátku netřídili podle tohoto 

příkladu. 

 

 

6.2 Tacitní znalosti 

 

Jsou nevyslovené myšlenky. Lze si je velmi snadno představit, protože je každý v sobě 

cítíme. Jsou to abstraktní myšlenky a souvislosti, které se objevují, když se učíme. Postupně 

s hloubkou studia a množství předmětů, které si osvojíme, říkáme na mnohé: „aha, tak tak to 

je“. V okolí objevujeme podobnosti s novými informacemi. Vyvstávají principy, které 

začínáme myšlenkově uplatňovat a s jejichž prohlubujeme své vidění světa. [2] 

 

V znalostním managementu jsou tacitní myšlenky velmi cenné. Hledají se možnosti, jak 

z mozků uvolnit, zpracovat, roztřídit a uvolnit pro jiné uživatele. Management znalostí nemá 
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přímo určená pravidla. Systémy jsou otevřené, protože není jednoduché tacitní myšlenky 

získat. Čemu by se mělo zabránit, je „špiclování“. Na takovém základu nemůže seriózní firma 

fungovat, přesto např. společnost Google prování analýzu slov v emailové komunikaci, aby se 

zjistilo, co jednotlivce zajímá a mohla se jim na webový prohlížeč dát správně laděná 

reklama. Nebo se analyzuje zadávání slov ve vyhledávači a z toho se analyzuje, jestli 

v regionu nevzniká nová konkurence. 

 

Ve společnosti řízené znalostmi se tyto rizika mají otevřeně konzultovat a dbát na to, aby lidé 

své myšlenky svěřovali znalostnímu systému na základě svobodné vůle.  

 

 

6.3 Explicitní znalosti 

 

Jsou to převážně technické informace, které vznikají bez lidského přispění. Jsou předem 

programově směrovány, takže se snadno v systému předávají. Toto téma není předmětem 

zpracování v této práci, protože softwarové programy, které společnost Peal použije, mají  

pro explicitní znalosti přednastavené rozhraní a není třeba jej obohacovat nebo měnit. [2] 

 

 

6.4 Nehmotný kapitál 

 

Organizované znalosti jsou hodnotou, která zvedá tržní hodnotu společnosti. Znalosti zvyšují 

konkurenceschopnost společnosti. Největší tržní hodnotu mají ty znalostní části, které jsou 

těžko napodobitelné nebo originální. 

 

Zvláštní hodnotu tvoří neocenitelná aktiva, jako je kultura společnosti, nadšení a loajalita 

lidských zdrojů, kreativita a schopnost týmové spolupráce. Tyto aktiva nelze ani kopírovat, 

ani přenést do jiné společnosti, ale také je nelze ocenit ve smyslu, jaký vliv mají na tržní 

pozici společnosti. 

Nehmotný kapitál se projeví ve výkazu zisku a ztráty jako Goodwill a charakter hodnoty bude 

spíše subjektivní. [3] 
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7 Využití znalostí ve společnosti Peal  

Management společnosti Peal má k dispozici kvalitní manažerské nástroje řízení a plně jich 

využívá. Ke zlepšení však může dojít v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Posilováním úrovně 

znalostí ve společnosti získá management společnosti vyšší akceptaci k řídícím nástrojům  

a celkově společnost Peal dlouhodobě nutně posílí ve všech směrech. 

Strategický management by měl sledovat tři významné faktory a dbát na to, aby po celou 

dobu působení managementu znalostí byly v součinnosti. Jedná se o: 

 Kaizen – zdokonalování všech firemních oblastí. Přeměnu dobrých skutečností na 

lepší, 

 Inovace – uplatňování nově získaných znalostí do stávajících systémů, produktů  

a technologií, 

 Rozvoj – vyhledávání nových možností uplatnění. [3] 

 

7.1 Řízení znalostí 

Řízením znalostí se společnost snaží zabezpečit znalostní podporu, pro svou každodenní 

činnost. Řízení se týká znalostí explicitních, tacitní znalosti vyžadují speciální přístup. Cílem 

je docílit vazby mezi využíváním znalostí a uspokojení přání zákazníka. Řízení znalostí  

by mělo mít toto schéma: 

 Výběr potřeby znalostí, které by společnost potřebovala k dosažení cílů, rozvoje 

využití technologií a zisku nových trhů, 

 Zmapování lidských zdrojů, zda a kdo dokáže poskytnout znalosti a jakého druhu. 

Pokud by nebyla nějaká oblast obsazená, tak zvážit, zda školit vlastní zaměstnance 

nebo přistoupit k nákupu externích znalostí, protože pokud by dodavatelem byla 

mediálně nebo odborně známá osoba, zcela by to mohlo změnit marketingový pohled 

na společnost, 

 Selekce, třídění a archivace informací. Doporučuji vytvořit oddělení speciálních  

a „horkých“ informací, protože to zvýší zvědavost se dozvědět aktuality nebo se 

dopracovat k vyšší odborné příčce, 

 Aktualizace a rozvoj znalostí je svěřena do rukou zaměstnanců, kteří se věnují 

celoživotnímu vzdělávání a vědí, že za přínosy v řízení znalostí bude kariérní postup, 

 Ochrana znalostí se musí zajistit ve smyslu legislativním, aby použití znalostí nemohlo 

způsobit protizákonné jednání a také ve smyslu zneužití vyzrazení konkurenci. [3] 
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7.2 Kaizen 

 

Kaizen je filozofie, ke které ale nemáme příliš předpokladů, protože máme jiné kulturní 

kořeny, než asiaté, kteří tuto filozofii dovedli téměř k dokonalosti. Problém v zavedení 

systému Kaizen v českých společnostech není ani tak v tom, že by si lidé nechtěli osvojovat 

postupy zdokonalování činnosti, ale v tom, že manažeři nejsou dostatečně trpěliví a přestanou 

věřit v budoucí přínosy. [4] 

 

Pro filozofii Kaizen by bylo dobré, kdyby od raného mládí v rodinách bylo možné formovat 

návyky dětí, přístup ke školství, odpovědnosti, po uplatnění získaných znalostí a umu 

v podnikatelském prostředí. Bohužel toto je v posledních letech slabé místo rodičovské 

výchovy a i školství díky omezeným finančním možnostem není efektivní. Společnosti Peal 

nebo každému jinému podnikatelskému subjektu nezbývá, než si tento systém zavést 

samostatně. [4] 

 

Pokud už funguje základ učící se společnosti, tak k zavedení filozofie Kaizen je Peal blízko. 

Úspěch zavedení Kaizen do společnosti PEAL bude záviset na míře poučení se z chyb jiných 

společností, které operují na trhu naší republiky (GECO, a.s. a VONET CR, spol.s r.o.). 

Nemělo by se tedy spoléhat na jmenování určitého počtu jednotlivců, kteří budou zodpovědní 

za zavedení systému a následně kontrolovat jejich výsledky práce. Skončilo by to jistě 

neúspěchem a neochotou investovat další prostředky do něčeho, co nemá rychle viditelné 

výsledky. Jedná se o plošnou filozofii, která má ve společnosti fungovat, není tedy výhodné, 

aby filozofie stála na příkazech a zákazech, které logicky odpovědné osoby začnou zavádět. 

Filozofie Kaizen mění vztah k materiálním, finančním i duševním hodnotám. Mění pracovní  

i domácí prostředí. Fungovat bude tehdy, pokud jednotlivec bude cítit přínosy z přiklonění se 

tomuto směru. V této práci nebudu moci analyzovat přínosy z toho, co navrhnu, protože 

v tomto případě budou výsledky znát za více než rok, ale myslím si, že správná cesta 

k zavedení Kaizen ve společnosti Peal, kterou znám z interního prostředí, je ve využití Kaizen 

manažera. To je kreativní zaměstnanec se zkušeností a znalostí uznávanou napříč společností. 

Jeho role spočívá v tom, že formou konzultací a praktických příkladů při setkání, ukazuje jak 

přínosné je přeměňovat dobré skutečnosti na lepší a zdokonalovat firemní procesy tím, že se 

dbá na důsledné dodržení postupů, pořádku a přehledu o všem, co s procesem souvisí. 

Úkolem Kaizen manažera je za svůj plat předávat zkušenosti a znalosti zaměstnancům 
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přímým kontaktem a být kdykoliv nápomocen na komunikačním rozhraní. Zaměstnanci tak 

mají možnost lépe stoupat v osobním mistrovství z kapitoly 5.4, za což jim přísluší odměna. 

Ve filozofii Kaizen však není správné, aby hlavní faktor odměn byl jen finanční. Podporovat 

je třeba hlavně duševní stránku odměn, ale každý jednotlivec má jiné hodnoty, které  

ho uspokojí. Osobní kontakt se zaměstnanci má Kaizen manažer, ten může do systému zapsat 

návrh, jaká forma duševní odměny by byla pro daného jednotlivce vhodná z jeho pohledu. 

Jeden člověk potřebuje být velmi zviditelněn, jiný preferuje gratulaci v soukromí a další má 

největší radost třeba z toho, že může získat hezkou dovolenou se svými milými. Velice 

účinným prostředkem ve filozofii Kaizen je, umožnit zaměstnanci zorganizovat návštěvní den 

pro svou rodinu. Propojení vazeb pracovních s rodinnými je vynikajícím motivačním 

faktorem a jednotlivec za každý malý úspěch získává pochvalu i doma, kde má tu výhodu,  

že reprodukuje své kvality osobně, tedy jistě v lepším světle. Nespornou výhodou je i pomoc 

rodiny překonat eventuální problémy, které se někdy v pracovním prostředí mohou 

vyskytnout. Návštěvní dny považuji za významný doplněk propojení firemní kultury 

s domácím prostředím a motor k zavedení nové a jiné filozofie.  

 

Další souvislosti jsou ve způsobu pochopení organizovanosti společnosti, hledání slabých 

míst a jakéhokoliv plýtvání. U společnosti Peal se Kaizen bude týkat převážně logistické 

činnosti a řízení dokumentace, ale vždy by mělo být vše řešeno v duchu metody 5S: 

 Seiri – utřídění. Cílem je utřídit veškerá pracoviště takovým způsobem, že se na ně 

snažíme podívat neutrálním pohledem. Vybavení a používané způsoby utřídíme  

na nepotřebné věci, které by šlo odstranit. Na věci, které se používají málo často.  

Na věci, které jsou používány každý den. Je moudré označit věci barevnými 

kartičkami a nechat rozmístění zkontrolovat jiným zaměstnancem, který tento prostor 

zná z občasných návštěv, ale není to jeho pracoviště. Vznikne tak druhý nezávislý 

pohled, který jistě posílí konečné rozhodnutí o utřídění prostor. 

 Seiton – uspořádaní. Každodenně používané věci se rozmístí tak, aby používání 

vyžadovalo minimum ztrátových časů, než se k nim dostaneme, aby se k nim 

přicházelo ze správné strany a aby byly v souladu s pracovním postupem, který je 

nejčastější. 

 Seiso – udržování pořádku. Odstraní se zdroje znečištění. Vytvoří se schéma 

uspořádání pracovních ploch a způsob úklidu. Cílem je, že na čistém pracovišti je 

snadno viditelné, kde je problém. 
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 Seiketsu – určení pravidel. Zaměstnanci si sami určí, jaké standardy budou  

na pracovišti platit. Když si dali tolik práce s určením potřebnosti věcí, uspořádáním  

a úklidem, tak už mají vztah k pracovišti takový, že nejlepší cestou je autonomní 

určení, co pomáhá procesy usnadnit, nikoliv komplikovat. 

 Shitsukce – upevnění a zlepšování. V této části se již jedná o přijmutí filozofie Kaizen. 

Věřím, že rozsah informací a znalostí zaměstnanců je v zaváděném managementu 

znalostí již na takové úrovni, že vzniká prostor k uplatnění inovací. Zlepšování  

a udržování prostředí, disciplína a odpovědnost, i když je vysoká, tak se musí občas 

podrobit auditu, který pochválí nebo najde opravné způsoby k udržení metody 5S. 

 

 

 

7.3 Management inovací 

 

Společným cílem v managementu znalostí a managementu inovací by se mělo stát,  

že společnost Peal vyhlásí pravidlo: „Lidské zdroje by měly dělat takové skutky, pro které 

mají znalosti, nadšení a těší je mít výsledky“. 

 

Inovace a udržitelný rozvoj jsou zárukou budoucnosti každé společnosti. Technické inovace 

jsou na vysokém stupni. Záleží na konkurenčním tlaku a schopnosti modernizovat technologie 

nákupem nebo pomocí inovací, zda Peal obstojí. Podstatné bude využití zcela nových 

technologií méně náročných na spotřebu zdrojů a samozřejmě více náročných na znalosti 

obsluhy a řízení. Nejvýznamnějším zdrojem znalostí budou i v budoucnu studenti vysokých 

škol. Nejsou obrazně řečeno zaslepeni praxí a provozem. Mají nezávislý nadhled. Mohou být 

zdrojem inovací tzv. nižšího řádu, jako základního stavebního prvku pro následné vyšší řády. 

Rozhodující jsou schopnosti využití týmové spolupráce se stálými zaměstnanci a celkové 

ochoty rozvíjet mentální model. [20]  

 

Jedna z definic inovací říká, že by měly být vidět problémy tam, kde ještě zdánlivě nejsou  

a snažit je zmenšit dopady předpokládaných trendů jejich vývoje a důsledků. [20]  
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Lídry v managementu inovací jsou kreativní zaměstnanci. Konkurenční úspěch společnosti 

nemůže být předem striktně naplánován, ale závisí na invenci kreativních lídrů ve společnosti. 

Kreativita může být ve společnosti podpořena jen tehdy, pokud se Peal naučí hledat  

a podporovat tyto vlastnosti: 

 Schopnost vnímat budoucí problémy, 

 Umění nalézt odlišné postupy na základě aplikace nových metod, 

 Originalita řešení problémů, 

 Existence vnitřní aktivity řešit problémy a schopnost sebemotivace, 

 Vysoká úroveň odborných znalostí, touha se sebevzdělávat, 

 Vytrvalost řešit věci až do doby, kdy je vše realizováno, 

 Schopnost nadhledu a objektivního úsudku. [20] 

  

Pravidlo pro management znalostí a inovací bych doporučila držet v mezích myšlenky, která 

říká, že úspěšní inovátoři jsou konzervativní. Společnost Peal díky situaci na trhu si nemůže 

dovolit podstupovat rizika, proto je výhodné hledat kombinace, které představují nejmenší 

riziko a největší příležitost. Toto heslo by mělo provázet týmový model, kde budou moci 

účastníci překládat různé podněty a být pak vyzváni k jejich řešení. [9] 

 

Na obrázku 14 je znázorněna funkce inovací, znalostí a zlepšování v modelu založené  

na trvalém zlepšování firemních procesů. Model je převzat z managementu jakosti  

a společnost, která používá management znalostí, ho snadno umí realizovat. Z modelu je 

dobře patrné, jaký efekt se očekává z jeho působení. Je to důležitá zpětná vazba, bez které se 

společnost neobejde.  

 

Obr.14 Funkce inovací, znalostí a zlepšování v modelu EFQM [14] 
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8 Model managementu znalostí 

Model managementu znalostí společnosti Peal (Obr. 15), který navrhuji, není databází 

v pravém slova smyslu. Jedná se o model znalostí, kde velké množství informací je v textové 

podobě nebo v různých charakteristikách. Mnoho informací je v datovém skladu společnosti  

a největší část je shromážděná v mentálním modelu. Horní patro modelu je použito přímo 

z mentálního modelu v kapitole 5.3, v prostředním patře modelu se využívá znalostí 

z osobního mistrovství zaměstnanců, podle kapitoly 5.2 a dozorového systému, který spravuje 

vedoucí modelu. 

Management znalostí společnosti Peal, který bude spravovat centrální část modelu, by měl 

počítat s tím, že se bude muset vypořádat s rozsáhlou problematikou: 

 Používané technologie k obsluze managementu znalostí nemusí být vhodné a budou 

potřebovat update nebo zcela nový software, 

 Nedostatečné znalosti v managementu znalostí, 

 Nedostatečné pochopení významu činností v managementu znalostí, 

 Nedostatek finančních prostředků na provoz systému, 

 Nedostatek uvolněného času pro zaměstnance, aby mohli s modelem pracovat, 

osvojovat si jeho funkce a přispívat do jeho částí, 

 Nedostatečně vyzrálá kultura ve společnosti by znamenala malou motivaci k účasti  

na modelu znalostí. 

 

Obr. 15 Návrh modelu managementu znalostí ve společnosti Peal 



36 

 

8.1 Informační technologie v modelu managementu znalostí 

 

Informační technologie představují soustavu, kterou zaměstnanci Peal používají. Jedná se  

o mobilní telefony, emailovou komunikaci, internet, intranet, dialogové portály, diskuzní fóra 

a architekturou sestavenou jak pomocí manažera modelu, tak programovou základnou, kterou 

společnost pro management znalostí bude používat. 

Důležité je, aby zaměstnanci měli možnost pracovat jak v samostatné databázi,  

tak ve společných, kde jsou propojeni on-line. Příklad takové databáze je na obrázku 16, který 

navrhuje jednoduchý způsob, jak sdílet regionální poznatky. Jedná se graficky nenáročnou 

databázi, kde jsou barevně rozlišena okna, do kterých se zapisují problematiky. Barvy jsou 

jednotné pro určité oblasti, je tak zajištěn rychlý přehled. Pokud se jednotlivá okna překrývají, 

tak je to díky časovému řazení oken, aby bylo zřejmé, která problematiky je z regionu 

nejaktuálněji napsána. Okna mají funkci přechodu do diskuzního fóra. Řešit problémy  

na navržené ploše z obrázku 16, by bylo nepřehledné a neplnilo by to funkci zvyklosti  

a jednoduchosti, kterou znají zaměstnanci z běžného užívání internetu. Informační 

technologie programově třídí zkušenosti, znalosti a způsoby řešení problémů a manažer 

modelu určuje, do které kartotéky budou znalosti řazeny a jakým způsobem v budoucnu 

budou prezentovány, aby byly pro příště již k přímému použití a nemusely se diskutovat. 

 

 

Obr. 16 Příklad databáze, která umožní sdílet regionální zkušenosti 
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Informační technologie jsou zdrojem dat pro model. Přístup k datům by neměl být stejný, 

každá část modelu má jinou úroveň spolehlivosti informace a rozdílné jsou i náklady na jejich 

získání. Nejdražší jsou data získané z analýzy konkurence. Jsou shromážděné v mentálním 

modelu, části pojmenované svět konkurence. Naopak nejlevnější data jsou získaná  

od statistického úřadu, ze Sbírky zákonů a médií obecně, ovšem problémem může být 

spolehlivost dat. Nejméně přínosné data v modelu na obrázku 15 jsou od zájmových skupin. 

Tato jsou vždy zabarvená podle druhu zájmové činnosti, kterou se skupina zabývá,  

např. kulturní nebo sportovní zaměření skupiny není pro management znalostí většinou nijak 

přínosné, přesto je to oblast využitelná k budování kultury ve společnosti a může tvořit 

motivační faktor. 

Informační technologie dělíme na ty, které jsou zdrojem informací a na ty, které tvoří 

prezentační vrstvu, ve prospěch uživatelů. Cílem je zpracovat informace na smysluplné 

výstupy. 

 

 

8.2 Umělá inteligence 

Informační technologie se podrobují skenování a automaticky v rámci „umělé inteligence“ 

samostatně vyhledávají a sbírají znalosti. Umělá inteligence je většinou součástí software 

managementu znalostí. Úkolem je: 

 Pomáhat vyhledávat znalosti v informačních technologiích, 

 Určovat relativní důležitost informací, 

 Skenovat emailovou komunikaci se zaměřením na nalezení nových znalostí (nejedná 

se o sledování zaměstnanců, ale o analýzu slov, kterou používají vyhledávače  

a emailoví klienti po celém světě, 

  Skenovat dokumenty v intranetu ve stejném smyslu, jako emailovou komunikaci, 

 Předpovídat vývoj v okolí společnosti na základě využití stávajících znalostí, 

 Poskytovat rady pro management i řadové zaměstnance. 

Zvláštním doplňkem programů managementu znalostí je funkce inteligentních agentů, kteří 

sledují, analyzují systém a učí se pomáhat při denních úkolech společnosti. 

Pomocí inteligentních agentů lze sledovat myšlení i styl projevu lidských zdrojů a zároveň 

procesy společnosti z pohledu strojů a technologií, což je pohled, který je neobvyklý a lze 

využít v konkurenčním boji. Inteligentní agenti nejsou součástí mých návrhů a doporučení, 
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jsou součástí systému a jen analyzuji jejich funkci, aby bylo možné osvětlit, jak management 

znalostí funguje a jak ho nastavit. 

V tabulce 1 je srovnání možností umělé a přirozené inteligence. [11] 

 

Tabulka 1 Možnosti přirozené a umělé inteligence v managementu znalostí [11] 

 

 

Inteligentní chování procesů a techniky si lze představit i pod pojem: 

 Rychlá reakce na nové situace, 

 Schopnost rychlé orientace na nenadálé a zmatečné situace, 

 Umění zapamatovat si a předložit zkušenosti, 

 Nalézt zbytečné informace, 

 Umění použít znalosti k ovládání procesů, 

 Rozpoznat závažnost a rozdílnost v běžné denní činnosti. 
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8.3 Znalostní programy 

Programových řešení je více, ale není cílem práce detailně popisovat, čím se liší různí výrobci 

software. Protože jsem podala návrh na změnu Vejlupkova přístupu, použiji k prezentaci 

programovou základnu společnosti TOVEK, spol. s r.o., protože Ing. Tomáš Vejlupek je 

zástupce společnosti. 

 

Prvním krokem při 

používání znalostních 

programů je ve většině 

případů zadání 

požadované informace. 

Příklad je znázorněn na 

obrázku 17.         Obr. 17 Zadání a zpracování dotazu: CO? KDO? KDY? KDE? PROČ? 

 

V druhém pořadí se spustí systém vytváření znalosti, kdy je uživateli buď předložen předem 

známý výsledek, nebo se utvoří z dostupných informací se vztahem vůči zadanému dotazu, 

např. budou vyhledány souvislosti se slovy v zadaném dotazu pomocí klíčových slov 

v databázi, s ohledem na význam a kombinace. [23] 

  

Ve třetím kroku se 

informace zobrazí 

zadavateli v podobě 

různých schémat. Ty 

mohou být vztahové, 

kauzální nebo postupové. 

Vztahy lze upravit tak, aby 

konečný výsledek byl co 

nejlépe nasměrován tam, 

kde zadavatel dotazem 

směřoval. Příklad 

prezentační vrstvy je  

na obrázku 18. [23] 

Obr. 18 Obsahová analýza s identifikovanými tématy v dokumentech[9] 
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Ve čtvrtém kroku se výsledkem prezentuje 

pomocí multimediálních schémat tak, aby 

výsledky byly názorné a snadno 

srozumitelné (Obr. 19). Historický vývoj 

vztahových dat k dotazu je zobrazen za 

pomoci grafu. Relevantnost konečných 

informací je zobrazena v procentuálním 

měřítku. Klíčové oblasti, činnosti  

a projekty jsou zobrazeny v menu a lze 

otevřením oblasti postupovat hlouběji do 

tématu. [23]      Obr. 19 Prezentace závěrů[23] 

 

V modelu managementu znalostí z této kapitoly jsou tyto znalostní programy v centrální části, 

tedy v jádru modelu. Nachází se zde také znalostní, datový sklad, ze kterého se po převodu 

informací na znalosti čerpá za pomocí nástrojů nejen zde představeného systému Tovek,  

ale různých aplikací, známých pod pojmem Data mining. Ten informace těží v databázích, 

dokumentech a komunikačním rozhraní zaměstnanců. Pokročilé metody těžby dat nabízejí 

možnost predikce různých rozhodnutí, čímž se management znalostí posouvá do roviny 

podpory manažerského rozhodování. Zobrazeny mohou být nejen způsoby, jaké byly 

v minulosti použity a s jakým efektem, ale prezentovány mohou být i výpočty 

předpokládaného úspěchu z nynějších rozhodnutí. 

Model zvyšuje hodnotu společnosti. Je velice cenné, když se podaří monitorovat veškeré 

procesy a podrobit je analýze ke zdůraznění podstatných skutečností. Zrychlí a zpřesní  

se rozhodování ve společnosti a posílí se konkurenceschopnost. 

I nejlepší model však nemůže fungovat dobře bez člověka. Funkce je náročná na školení  

a tréning zaměstnanců a na vytrvalé podpoře manažerů společnosti. Veškerá snaha 

společnosti Peal se však může negativně projevit i v tom, že konkurenční společnost bude mít 

zájem o klíčové zaměstnance, kteří jsou významným zdrojem a správou dat v modelu 

managementu znalostí. Pravděpodobně nezabrání eventuálnímu přechodu zaměstnance ani 

konkurenční doložka. Myslím, že jediné, co zaměstnance udrží ve stávajícím prostředí je 

kultura ve společnosti, protože jestliže Peal podaří plně využívat model, tak prostředí  

ve společnosti je velmi odlišné od té, kam by měl zaměstnanec nově jít. Myslím, že peníze 

nejsou úplně všechno, protože moudří lidé přemýšlejí, za jakou cenu je získají. 
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8.4 Praktické využití znalostí ve společnosti Peal 

 

V literatuře jsou popisovány různé metodiky pro zavedení znalostního managementu  

do praxe. Pro každou společnost existuje jistě vhodná varianta, avšak protože jsem 

zaměstnancem společnosti Peal, tak navrhnu metodiku na míru, aby byla jednoduchá a levná. 

K rozšíření modelu a metodiky zavedení do praxe doporučuji přejít až ve chvíli, kdy bude 

jisté, že klíčoví zaměstnanci jsou příznivě nakloněni podílet se na sdílení znalostí a vrcholový 

management nalezl přínosy. [10] 

 

V první části metodiky musíme zhodnotit jak je společnost Peal vybavená počítačovou 

strukturou a jaké náklady lze dopředu odhadnout na zavedení modelu a vytvoření spojitosti 

znalostního managementu a obchodní strategie. Peal má k dispozici počítačovou síť 

celorepublikového rozměru s funkcí připojení k internetu, intranetu a možností vzdálených 

přístupů. Vrcholový management používá videokonference a rozšíření této funkce lze 

považovat za beznákladovou. Databáze společností obsahuje produktové listy veškerého 

sortimentu. K dispozici je e-shop s funkcí pro koncové zákazníky nebo obchodní partnery. 

Z pohledu znalostního managementu je v počítačové síti již plně funkční legislativní  

a produktová dokumentace. Implementovat do sítě přehlednou obchodní strategií vize, cíle  

a podpůrné programy pro vedení dialogu a diskuze bude snadné a náklady nelze vyčíslit vyšší 

jak v řádu desítek tisíc. Ke spojitosti znalostí a obchodní strategie je nutné do internetu 

přehledně zobrazit SWOT analýzu, která však je rozšířená o přínosy kdyby se znalosti  

ve společnosti používaly v hojné míře. Velice důležité je veřejně zobrazit, jak rychle by 

společnost mohla přijít o své tržní možnosti, kdyby setrvávala na své dosavadní obchodní 

strategii. V této první části je nutné představit model s rozšířením o benchmarking, o kterém 

bude pojednáno v další kapitole. [24] 

 

V druhé části se do stávající počítačové infrastruktury zavedou programy osobního 

mistrovství a mentálního modelu podle kapitoly 4. Náklady na aplikaci tohoto software 

předběžně odhaduji cca 100 000,- Kč (informace od firmy TOVEK). V tomto kroku je třeba 

porozumět komponentům znalostní infrastruktury, určit zdroje znalostí, a pochopení funkce 

umělé inteligence datového skladu expertních systémů, vyprovokovat zvědavost klíčových 

zaměstnanců a po naplnění základní části mentálního modelu vizí, cílemi a znalostmi, provést 

první audit a konzultaci s vrcholovým managementem, zda je vše v souladu s dlouhodobou 
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koncepcí společnosti, a zda to povede k reálnému zvýšení konkurenceschopnosti. Prvotní 

audit v této části navrhuji proto, že investice do zavedení funkce znalostí nepřesáhly  

cca 150 000,- Kč a v případě, že vrcholový management nenalezne přínosy, tak ztráty 

s opuštění této koncepce nejsou velké. Mentální model je největším shromaždištěm znalostí, 

které si podnik vytváří sám. Ostatní software už bude muset nakoupit od zkušené firmy  

a náklady na zavedení znalostního managementu budou nyní stoupat. [5] 

 

Ve třetím kroku ve spolupráci s externím dodavatelem software je zapotřebí vytvořit projekt, 

naprogramovat základní aplikace a začít vyvíjet systém znalostního managementu z pohledu 

snadné obsluhy zákazníkem. V tomto směru jsou už velké předpoklady ke snadnému 

zavedení, protože společnost Peal provozuje promyšlený několikastupňový e-shop, včetně 

podpory od satelitních středisek Don Pealo. Snadnost obsluhy a přístupu považuji již nyní  

za vynikající. [5] 

 

V čtvrtém kroku metodiky se jmenuje první tým pro znalostní management, který dostane  

za úkol vytvořit na software od externího dodavatele první projekty. Náklady na zapojení 

zaměstnanců do vývoje systému a cenu software a na klíč odhaduji v této fázi na 200 000,-Kč 

(Zdroj firma TOVEK). Tým má za úkol na prvním projektu vytvořit způsoby ukládání dat, 

třídění informací, způsoby hledání, označování znalostí a pro určité typy budoucích procesů 

určit podobu znalostní podpory, jak by bylo nejlépe ji graficky prezentovat uživatelům. 

 

V páté fázi po auditu dosavadní činnosti musí vrcholový management vytvořit koncept 

odměňování a kariérního postupu a prezentaci strategických cílů na krátkodobé i dlouhodobé 

období. V této fázi už musí být jasné, jak se má změnit kultura společnosti a jakým způsobem 

bude zaměstnancům ukázán svět společnosti Peal a svět konkurence ve zcela daty naplněném 

mentálním modelu. 

 

V šestém, závěrečném kroku je nutné vytvořit způsoby měření vlivu znalostního 

managementu na výkonnost společnosti, výpočet návratu investic do znalostního kapitálu  

a odhad navýšení hodnoty společnosti v goodwillu. 

Nyní se může spustit zkušební provoz a pokusit se pomocí vhodného způsobu odměňování 

zapojit co nejvíce zaměstnanců. Odhadované konečné náklady nepřesáhnou 1 milión korun. 
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8.5  Benchmarking 

 

Analýza konkurence a znalostní management spolu velmi blízko souvisí. Využití znalostí je 

používáno k tomu, aby společnost Peal konkurenční pozici posílila. Zkušenosti však říkají,  

že prvotní nadšení z porovnávání se s konkurencí, zpravidla rychle vyprchá a zaměstnanci si 

buď zvyknou, že se společnosti daří nebo naopak trošku otupí a začnou preferovat jiné zájmy. 

Zabránit tomuto lze. Jsem přesvědčena o tom, že koncepce sledování konkurence jde 

formulovat i jinak a využiji k tomu Porterův  model hodnotové nabídky, který je na obrázku 

20. 

 

 

Obr. 20 Hodnotová nabídka zodpovídá tři otázky [12] 

 

Sledování konkurence a učení se od ní, je velmi silný nástroj, který se používá 

v managementu jakosti. Znalosti společnosti Peal se tak budou obohacovat i o externí zdroje. 

Přehled o benchmarkingu je v tabulkách 2 a 3. Kombinací sledování konkurence v rozsahu 

tabulek 2 a 3 a řešení otázek z obrázku 20, lze dosáhnout benchlearningu, protože se tak 

propojí znalosti zaměstnanců, s daty o konkurenci, ve smyslu převodu moudra do tržního 

prostředí. Dobře je to patrné ze skladby otázek v tabulce 3 o regionu Ostravy. Regionální 

benchmarking je zde řešen už na úrovni propojení s hodnotovou nabídkou a vypovídací 

schopnost o působení v regionu je přehledná a velká. V tabulkách jsou všechna data, z důvodu 

ochrany podnikání, u všech tří společností zkreslena. Pro tuto práci je důležitý faktor 

pochopení smyslu, nikoliv přesná analýza trhu k určitému datu. 

Sledováním konkurence s automatickým převracením výsledků do hodnotové nabídky 

(zákazník, cena, potřeby) se otevírá inspirativní možnost pro neustálé zlepšování, inovace, 

poučení se z lepší reality, než vlastní a ochota ke změnám napříč celou společností. 
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V tabulkách 2 a 3 jsou uvedené dvě hlavní konkurenční společnosti. Okna v tabulce obsahují 

nejenom textové nebo číselné údaje, ale i grafický údaj o porovnání se z konkurencí. Význam 

tohoto grafického ukazatele je nejen zjednodušení přehlednosti, při zobrazování více údajů 

v jednom poli, ale má to hlavně motivační charakter, protože lze předpokládat, že motivovaný 

zaměstnanec bude usilovat vítězství ve sledovaných parametrech podobně, jako u sportovních 

závodů. Kdyby v polích byly jen čísla nebo slova, motivace k vítězství možná vůbec 

nespustila. 

Tabulka 2 Zpracování výsledků bechmarkingu 

 

 

Tabulka 3  Benchmarking v rámci regionů (např. region Ostrava) 

 

Je důležité, aby analýza konkurence byla prováděna v rámci férových pravidel. Odklon 

k jiným praktikám by se mohl odrazit jako nežádoucí průnik do struktury společnosti. 
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Benchmarking není normovanou metodou. Rozsah a používané algoritmy jsou plně závislé na 

rozhodnutí vrcholového vedení společnosti. To rozhoduje o tom, zda porovnávání se 

s konkurencí a učení se od ní bude nenákladné, jen s veřejně dostupnými daty nebo i s pomocí 

přátelských setkání, komunikace na oborově zaměřených webových portálech nebo dokonce 

spolupráce, která bude vycházet z dohody mezi konkurenčními společnostmi si navzájem 

poskytovat data, která by pomohla např. blokovat vstup zahraničních investorů. Tato praktika 

je ve vyspělých ekonomikách běžná, protože pravidla určená pro benchmarking jsou 

nastavena pro všechny stejně a společnosti jsou vnímány jako důvěryhodné, pokud  

do systému otevřeně přispívají. 

 

 

8.6 Shrnutí 

 

Společnost Peal využívá nejnovější manažerské metody k rozvoji a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Znalostní management je další etapou a je očekáván velký přínos 

v podobě informovanějšího a spokojenějšího zákazníka. 

Předkládám strukturu implementace managementu znalostí ve společnosti Peal.  

První etapa: 

 Zavedení jednotného jazyka a vznik slovníku v hlavním datovém skladu. Jednotná 

klíčová slova a systém analýzy slov, 

 Zavedení jednotné vizualizace, symboliky barev a tvarů, 

 Školení a cvičení o způsobu komunikace, rozsahu a smyslu výměny znalostí, 

 Vznik osobnostního mistrovství a systému odměn za aktivity ve prospěch společnosti, 

 Tvorba mentálního modelu. Vznik nového chápání světa zaměstnanců, společnosti  

a konkurence, 

 Školení a vznik týmové spolupráce, podpora k otevřenosti a komunikaci tacitních 

znalostí. 

Předpokládám, že v začátku implementace znalostí bude struktura tvořená jedním 

zaměstnancem a později bude jmenován tým cca deseti lidí, kteří se budou podílet na tvorbě 

mentálního modelu a při cvičení týmové spolupráce tento neustále korigovat. Časová 

náročnost se může pohybovat v délce půl roku, cca 500 pracovních směn. 

Druhá etapa: 
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 Implementace nového pojetí zpracování dat a možností analýzy kdo, proč a kam 

vygeneroval data nebo vydal požadavek a jaký byl výsledek, 

 Zavedení systému řízení znalostí, kaizen a managementu inovací, 

 Naplnění a rozjezd modelu znalostí a využití umělé inteligence ke zpracování dat. 

V této části je časová náročnost na implementaci nižší, ale jelikož se do činnosti budou muset 

zapojit IT odborníci, tak osobní náklady budou vysoké. Odhaduji rozšíření původního 

desetičlenného týmu o další dva IT pracovníky, kteří by mohli druhou etapu dokončit v délce 

dvou měsíců, cca 200 směn. 

Třetí etapa: 

 Instalace software Tovek, 

 Analýza konkurence a přechod na systém vytváření hodnoty pro zákazníka. 

Tato poslední část je instalována odbornou firmou, která systém programuje a ladí ve svých 

podmínkách a instalace a rozjezd systému ve společnosti Peal je v rámci několika dnů. Jelikož 

je cena individuálně stanovena až při realizaci, nelze dopředu odhadnout výši nákladů. 
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9 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat možnosti využití managementu znalostí  

ve společnosti Peal, což i přesto, že společnost má moderní technické vybavení, velmi dobře 

fungující management znamená, že využití managementu znalostí je ve společnosti Peal nutné 

zavést od samého začátku. 

Praktickou část diplomové práce tvoří postup, jak zavést ve společnosti management znalostí 

a jak jednotlivé části analyzovat před jejím praktickým uplatněním a také, jak tyto části 

vyhodnocovat nebo spravovat, během jejího provozu. Od zadání náhodného údaje  

do datového skladu nebo od generování číselné provozní informace z nějakého čidla, se práce 

postupně zabývá tím,  jak s tímto údajem nakládat, jakou další informaci k němu přiřadit a jak 

jí pak vyhodnotit, aby vznikla moudrá skutečnost, která se zařadí do kategorie pro další 

znalostní použití. 

Protože ve společnosti pracují nejen stroje, ale především lidé, tak v diplomové práci je 

analyzováno, jaké znalosti lze od lidských zdrojů využít. Jaké mají znalosti charakter a jakým 

způsobem rozvinout ochotu zaměstnanců je sdílet. Jak je zaznamenat, analyzovat, 

kategorizovat a využít k vytváření hodnoty pro zákazníka. 

 

V obsahu kapitol praktické části práce, je nejen na základě zkušeností z teoretické části práce, 

ale i z mého poznání zaměstnance ve společnosti Peal , vždy řešeno jaké platí omezení a jaké 

rizika, aby nedošlo k selhání systému. Důvěra lidí v ekonomické přínosy v dnešní době 

zmítané mnoha krizemi, má jisté hranice. Ty kdyby se nerespektovaly, mohlo by dojít k velmi 

rychlé ztrátě konkurenceschopnosti.  

 

Doporučuji společnosti Peal, aby určila tým zaměstnanců, kteří by se seznámili s touto 

analýzou, spustit zkušební provoz využití znalostí. Vidím jako perspektivní možnost,  

po dvouletém měření výsledků, vypracovat disertační práci a naplno spustit znalostní systém. 

Nové přínosy oproti jiným již fungujícím  modelům, jsou v tom, že  data jsou označena, kdo  

a proč je do databáze zadal, jaký měly směr, funkci, zda byla jejich cesta úspěšná a jak v praxi 

vypadá, když se tacitní znalosti zaměstnanců i benchlearning, na základě této diplomové 

práce, dokáží přetransformovat ve prospěch hodnoty zákazníka. To nejsou vysoké cíle, 

protože stručný a srozumitelný návrh je obsahem této práce a věřím, že je funkční.    
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