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11. Přílohy 

Příloha číslo 1: Altshullerova tabulka, tabulka rozporů
1
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 Zdroj: vedoucí diplomové práce. 
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Příloha číslo 2: Altshullerova tabulka, principy k překonávání 

rozporů
2
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 Zdroj: vedoucí diplomvé práce. 



3 

 

Příloha číslo 3: Podklady k převádění rozporů, parametry se 

základními jednotkami SI
3

 

 

 Hmotnost pohyblivého objektu 

 Jako první u parametrů zaměřených na "hmotnost" si z technického hlediska 

vysvětlíme, co je to hmotnost (u fyzikálního hlediska, u kterého byly parametry původně 

používány), nadále pohyb (či pohyblivost) a taktéž objekt. U dalších budeme postupovat 

analogicky. 

 Hmotnost je buďto:   

 a) vlastnost hmotných těles (respektive silových polí) klást odpor vůči změnám svého 

pohybového stavu (hmotnost setrvačná) a navzájem na sebe působit (hmotnost gravitační); 

 b) základní fyzikální veličina. Jednotkou v SI je kilogram. Vztahují se k ní pojmy 

objemová hmotnost, plošná hmotnost princip ekvivalence hmotnosti a energie.  

 Objekt je každý objekt vstupující do nějakého procesu. Jedná se o hmotný či 

nehmotný předmět zkoumání. Rozlišují se na objekty: 

 a) identifikovatelné (ztotožňované) - osoby, věci, případně i zvířata, které se staly 

předmětem zkoumání; 

 b) indetifikující (ztotožňující) - prostředky k identifikaci objektů, protože odrážejí 

jejich vlastnosti; mohou být původu neznámého (dosud neprověřený objekt předchozí 

činností) nebo známého (objekt prověřený předchozí činností). 

 Pohyb je změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu tvořícímu vztažnou 

(referenční) soustavu, která se považuje za klidovou. Podle tvaru dráhy se pohyb dělí na 

přímočarý (pohyb, jehož dráha je v dané soustavě přímka) a křivočaré, podle rychlosti na 

rovnoměrné, při kterých je rychlost konstantní a nenulová, a nerovnoměrné, u kterých není 

velikost rychlosti konstantní. Postupný pohyb je pohyb objektu (bodu, tělesa) v němž 

souřadnice popisující vzdálenost objektu od zvoleného počátku (odlehlost) v čase trvale roste 

(na rozdíl od kmitavého nebo vracivého pohybu). Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb, při 

němž je zrychlení konstantní a nenulové tečné.  

                                                
3

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001. 

3684 s. ISBN: 80-86044-16-5 (soubor) a vlastní zpracování. 
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 Související pojmy jsou harmonický pohyb; otáčivý pohyb; posuvný pohyb; 

pohyblivost.  

 Pohyblivost je schopnost, která: 

 a) fyzika; parametr, který charakterizuje závislost rychlosti usměrněného pohybu;  

 b) mechanika; schopnost mechanické soustavy konat určitý počet vzájemných, na sobě 

nezávislých, pohybů určených počtem stupňů volnosti. 

 Hmotnost pohyblivého objektu by se tedy dala vyložit hned několika způsoby. 

Hmotnost jako taková se dá vyložit si jako "váha" určité jednotky. Může se jednat o váhu (ve 

smyslu její hodnoty, její důležitosti, spíše než ve smyslu kolik fyzicky váží) jak celého 

podniku, ekonomického systému státu, či jakékoliv menší skupiny ekonomicky činné buňky 

(například oddělení či pracovní team ve firmě).  

 V ekonomickém subsystému se dá váha vyložit jako například množství zaměstnanců, 

či její prestiž. Jedná se zde ovšem o business, kde říkáme: 

 "Business je hra, a množství peněz co vyděláš je prostý indikátor toho, jak dobře 

hraješ." 

 Vzhledem k tomu, že známe společnosti, s minimálním množstvím zaměstnanců, 

prosperující čistě na unikátních jednotách, či prostě pracující ve velké míře s outcorsingem, 

pak tedy hmotnost (váhu, význam, důležitost) budeme vyjadřovat jako obrat.  

 Trochu větší problém přichází s pohyblivým (respektive nepohyblivým) objektem. Dle 

fyzikálních definic uvedených výše můžeme říci, že pohyb je schopnost konat určitý pohyb, v 

závislosti na stupni volnosti. Jak ovšem definujeme volnost v ekonomickém systému? Zde je 

nutno podívat se na podnik a jeho vlastnictví. Podnik držený plně v rukou jednoho (či pár) 

vlastníků je podnik, který se z jejich rukou nehýbe (nemá stupeň volnosti). Zatímco podnik, 

vlastněný plně co největším množstvím lidí je podnik, který se pohybuje tím směrem, který 

nabídne více. Proto pohyblivý objekt budeme považovat za akciovou společnost, a to s tím, že 

počet stupňů volnosti bude záviset na poměru roztroušenosti vlastnické struktury.  

 Hmotnost pohyblivého objektu teda převádíme na parametr obrat společnosti s 

roztroušenou, volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou (například akciové 

společnosti).  
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 Hmotnost nepohyblivého objektu 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt. 

 Analogicky z předchozího parametru si můžeme vyvodit, že nepohyblivý objekt je 

objekt, jehož vlastnictví se nikterak nepohybuje, tudíž se jedná o (nejčastěji) společnost s 

ručením omezeným. 

 Hmotnost nepohyblivého objektu teda převádíme na parametr obrat společnosti s 

koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou (nejčastěji s.r.o.). 

 

 Délka pohyblivého objektu 

 Pohyblivý objekt byl již vysvětlen, viz výše.  

 Délka je základní fyzikální veličina. Hlavní jednotkou v SI je metr, vedlejší jednotkou 

například paprsek a světelný rok používané v astronomii. Užívají se i mikron, námořní míle, 

angstrom, fermi a další. Délka je základní geometrickou vlastností materiálního světa a patří k 

ní i pojmy šířka, výška, hloubka, tloušťka, rozteč, poloměr, průměr, ohnisková vzdálenost, 

vlnová délka, atp.  

 a) astronomie, geodezie; souřadnice na kouli vyjádřená jako úhel mezi rovinou 

poledníku uvažovaného místa (meridiánu) a rovinou základního (srovnávacího) poledníku, 

například na Zemi greenwichského, na Slunci Carringtonova poledníku. 

 Související pojem je zeměpisná souřadnice.  

 Délka ve fyzikálním pojetí patří k jedněm z nejzákladnějších veličin. Při zkoumání 

tohoto parametru ovšem nás napadnou pouze parametry odvozené, se kterými budeme ještě 

pracovat později, v místech, kde se hodí lépe. Délka, stejně jako šířka či výška se v 

ekonomických subsystémech přímo nevyskytuje, nemluvíme-li o časové délce, nebo o 

průměrné délce pracovního poměru. Což již je ekonomická veličina blízce související s 

ekonomikou podniku. Jak?  

 Dle disciplíny o lidských zdrojích (v závislosti na mnoha faktorech jako například 

"learning curve" či pozice ve firmě) při odchodu zaměstnance přichází firma průměrně asi až 

o 2 roční výplaty. To vychází z toho, že (při vyšších pozicích) máme zájem na uvolněnou 

pozici zvolit kvalitního pracovníka, tudíž máme poptávkové náklady na zaměstnance, máme 

náklady na přijímací řízení, zaškolování zaměstnance, a taktéž po určitou dobu je 
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zaměstnanec obvykle méně účinný než zaměstnanec již zaběhnutý. Je tudíž prioritou podniků 

si dobré zaměstnance udržovat. Obrátka zaměstnanců je tudíž faktor podstatný pro výkonnost 

společnosti. Pohyblivá společnost již byla vysvětlena výše.  

 Délku pohyblivého objektu tedy převádíme na parametr obrat zaměstnanců 

společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou (například a.s.). 

 

 Délka nepohyblivého objektu 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt. 

 Délku nepohyblivého objektu tedy převádíme na parametr obrat zaměstnanců 

společnosti s koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou 

(nejčastěji s.r.o.). 

 

 Plocha pohyblivého objektu 

 Pohyblivý objekt byl již vysvětlen, viz výše.  

 Plocha: 

 "Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar. Příkladem 

ploch jsou rovina, kulová plocha, povrch válce nebo kuželová plocha. Přesné matematické 

definice se v různých kontextech a v různých teoriích liší. 

 Výraz plocha se někdy nesprávně používá nejen pro označení geometrického útvaru, 

ale také pro označení obsahu geometrického útvaru.
4

" 

 Obsah:  

 a) matematika; velikost plochy omezené uzavřenou čárou. Hlavní jednotka SI je 

čtvereční metr, vedlejšími jednotkami jsou zejména hektar, ar a barn.  

 Plocha patří k základním fyzikálním veličinám materiálního světa, a analogicky k ní 

také budeme přistupovat. Plocha znamená velikost území, omezenou nějakou hranicí. 

Poměrně podstatné je zde to omezení tohoto území. Co v ekonomické sféře může znamenat 

tohle omezení? Hned několik věcí. Může se jednat o rozsah aktivit prováděných jednotkou, 

může se jednat o roztříštěnost podnikatelských aktivit ať už z pohledu geografického či 

oborového, a také se může jednat o organizační (hierarchickou) strukturu.  

                                                
4

 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Otto spol. s. r.o., 1926. 1 813 s. bez ISBN. 
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 Vzhledem k tomu, že geografická roztříštěnost je parametr odvozený, stejně jako 

roztříštěnost oborová, těmito parametry se nebudeme primárně zabývat. Budeme se zabývat 

parametrem plochou organizační struktury. Jedná se o parametr ekonomický, který přímo 

souvisí s celým podnikem, a který jej ovlivňuje jako celek.  

 Plochu pohyblivého objektu tedy převádíme na parametr organizační struktura (a 

její plochost) společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou 

(např. a.s.). 

 

 Plocha nepohyblivého objektu 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt. 

 Analogicky zde budeme přistupovat k problému. Z toho nám vyplívá, že plochu 

nepohyblivého objektu tedy převádíme na parametr organizační struktura (a její plochost) 

společnosti s koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou 

(nejčastěji s.r.o.). 

 

 Objem pohyblivého objektu 

 Pohyblivý objekt byl již vysvětlen, viz výše. 

 Objem (související pojem objem tělesa):  

 a) matematika; vnější extenzivní termodynamická stavová veličina odpovídající 

geometrickému objemu termodynamické soustavy. Objem tělesa je kvantitativní vyjádření 

části prostoru omezeného povrchem tohoto tělesa. Hlavní jednotkou soustavy SI je kubický 

(krychlový) metr, vedlejší jednotkou je zejména litr;  

 b) obrazové informace; v digitálním zobrazení počet obrazových plošek, na které je 

obraz rozdělen; 

 c) objemová hmotnost; hmotnost jednotky objemu dané látky, obvykle se udává v 

kg/m
3
; 

 d) objemová dilatace; zvětšení objemu soustavy nebo tělesa oproti referenčnímu či 

výchozímu stavu;  

 e) objemový podíl; poměrový objem určité fáze termodynamické soustavy nebo 

strukturní složky v materiálu.  

 Objem dle předcházejících definic je v ekonomickém pojetí možný vyjádřit hned 

několika pojmy. Může se zde jednat o objem prakticky čehokoliv souvisejícího s 

ekonomickou složkou podniku. Objemy výplat, objemy výroby (s tím související efektivnost, 



8 

 

nebo economy of scales), objemy správně vyřízených zakázek, objemy pracovišť (aby bylo 

možno určit maximální průtoky, tím určit optimální využití) a mnohé další.  

 Což ovšem nejvíce souvisí s objemem, je dle našeho názoru objem zaměstnanců. Tím 

se myslí počty zaměstnanců, kteří pracují přímo v jednotce. Proč neuvádíme ve firmě? Do 

jednotky totiž také můžeme zahrnout celý řetězec, který je málokdy jedna firma. Takový 

řetězec je pak ovlivněn jeho jednotlivými články, jejich efektivností, poctivostí, atp. 

Zaměstnanost, je možno říct, není přímo ekonomickým parametrem. Zaměstnanost velice 

blízko souvisí s efektivností podniků, s jeho výdělečností, a obvykle se ke změně 

zaměstnanosti sáhne v případě jakékoliv krize. Taktéž zaměstnanost ve státech je jednou z 

hlavních kritérií životní úrovně (respektive jejího pohybu), ekonomické stability. Pohyblivý, 

respektive nepohyblivý objekt byl již vysvětlen výše.  

 Objem pohyblivého objektu tedy převádíme na parametr množství zaměstnanců ve 

společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou (například a.s.). 

 

 Objem nepohyblivého objektu 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt. 

 Analogicky zde budeme přistupovat k problému. Z toho nám vyplívá, že objem 

nepohyblivého objektu tedy převádíme na parametr množství zaměstnanců ve společnosti s 

koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou (nejčastěji s.r.o.). 

 

 Síla (intenzita) 

 Síla je míra vzájemného působení těles, vektorová veličina. Je příčinou změny 

pohybového stavu tělesa (dynamický účinek, 2. Newtonův zákon) nebo deformace tvaru 

tělesa (statický účinek). Jednotkou v SI je newton. Obecně síla kvantitativně charakterizuje 

interakce hmotných objektů, například jaderná síla, gravitační síla, atp.  

 a) síla posuvu; složka celkové síly řezání působící ve směru posuvného pohybu. 

Zatímco intenzita je vektorová veličina lokálně charakterizující silové pole v jednotlivých 

bodech. Intenzivní veličina je veličina, která nezávisí na hmotnosti či množství látky; 

například teplota, tlak. Opačným pojmem je veličina extenzivní.  

 Jak jsme se již zmínili výše, síla je množství (energie, hmoty, atp.) potřebná ke změně 

z jednoho stavu na druhý. Není tomu ovšem tak úplně. Síla jako taková také může znázornit, 

jakou má ekonomická jednotka vyjednávací pozici. Vyjednávací pozice by se dala vyjádřit 

jako množství prostředků k dosažení našeho cíle. K vyjednávání potřebujeme ať už dobrého 
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vyjednavače, schopnou osobu, či ekonomickou, vojenskou či politickou sílu, či potřebujeme 

nějakou komoditu, která je žádána ostatními subjekty. Tyhle prostředky a jejich množství 

určují, jakou budeme mít vyjednávací sílu. Obecně je tedy síla pojmem vyjadřujícím množství 

prostředků potřebných k dosažení změny stavu. Parametr síly má blízkou souvislost s 

parametrem tlaku, viz níže.  

 Parametr síly tedy budeme převádět na parametr množství prostředků 

(ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných k dosažení změny stavu. 

  

 Teplota 

 Teplota je stavová veličina přiřazená rovnovážnému stavu tělesa. Na teplotě závisí, 

zda při tepelné výměně s jiným tělesem bude uvažované těleso teplo odevzdávat nebo 

přijímat. Pokud výměna tepla nenastane, mají obě tělesa stejnou teplotu.  

 Jinými slovy teplota je energetický stav objektu. Výměnou tepla (změnou teploty) se 

potom míní energetická výměna s okolím. Okolní teploty mají tendenci k sobě vzájemně 

konvergovat. Z ekonomického hlediska by se teplota (množství energie) dalo považovat za 

určitý potenciál objektu, či přímo za vývojový stupeň objektu. Vývojově vyspělejší objekt je 

poté objekt s větší teplotou (větším množstvím tepelné energie), ke které následně okolní 

objekty se snaží konvergovat (snaží se vyvíjet do stádia, v němž se nachází objekt vyspělejší).  

 Příkladem můžeme poukázat na vyspělejší a méně vyspělé země, které spolu vzájemně 

obchodují. Proč je tomu tak potom nasvědčuje teorie absolutních a relativních komparativních 

výhod. Země vyspělejší poté se snaží pomoci s vývojem méně vyspělé zemi tím, že obětuje 

část své vlastní energie (teploty, potenciálu). Tím do ní investuje, protože ví, že bude-li 

obchodovat s vyspělejší zemí, budou na tom nakonec obě země lépe. Vylepšuje tím její 

komparativní potenciál (výhodu).  

 Nemusí se ovšem jednat jen o země, ale obecně se jedná o jednotky, kterými mohou 

být i pracovní teamy například. Takových příkladů z moderní doby by se dalo uvést mnoho.  

 Parametr teploty tedy budeme převádět na parametr vývojový stupeň objektu a jeho 

rozvojový potenciál. 

 

 Osvětlenost, viditelnost 

 Viditelnost je stupeň transparentnosti. Jedná se o množství odražených světelných 

částic, které jsou nasměrovány k oku pozorovatele. Pojem se užívá například v meteorologii, 

kde je vyjádřen vodorovnou vzdáleností, na kterou lze spatřit objekty nebo zdroj světla.  
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 Pojem transparentnosti se nadále dá využít i v ekonomických systémech (někdy 

dokonce ještě lépe než v technických). Jeho definice je poměrně odpovídající našemu 

požadavku na parametr. Transparentnost je průhlednost procesu (či objektu). Tím je myšleno 

možnost bezbariérového nahlédnutí na nezkreslené informace nacházející se uvnitř.  

 Parametr osvětlenosti, viditelnosti tedy převedeme na parametr transparentnosti 

ekonomických procesů v jednotce, či jednotky samotné (v případech, že jednotka sama je 

ekonomickou jednotkou, nebo i uchovávající informace potřebné k ekonomickým činnostem). 

 

 Množství látky (hmoty) 

 Hmota: 

 a) původně hustá výplň prostoru, později abstrakce protikladu ducha. Ve filozofii je 

pomíjivá buď jako beztvará látka, jež teprve spojením s tvarem dává konkrétní jsoucna, nebo 

jako objektivní realita, která je nositelem fyzikálních vlastností. Ve fyzice se často chápe v 

užším smyslu, například v obecné teorii relativity je protikladem vakua. Nejčastěji je hmotou 

míněna látka jako protiklad pole, například elektromagnetického, přičemž látkou se tady 

rozumí seskupení částic s rychlostí menší než rychlost světla a s nenulovou klidovou 

hmotností. Ve smyslu látka se hmota často používá v technice, například ve spojení stavební 

hmoty, nátěrové hmoty, izolační hmoty, dřevní hmoty. Výraz hmota se vyskytuje i v 

ustálených názvech (hmota vzduchová, mezigalaktická, mezihvězdná, meziplanetární); 

 b) starší název pro hmotnost.  

 Jak se zde uvádí, tak hmota je brána jako objektivní realita, která je nositelem 

vlastností. Stejné to je i v ekonomických subsystémech s tím rozdílem, jaké vlastnosti jsou 

neseny. Taktéž množství látky souvisí s objemem, neboť množství obvykle formuje její tvar. 

A jak jsme se již zmínili, hmota je zde brána jako množina základních jednotek tvořících 

dohromady objekt. Jsou základními nositeli funkcí a vlastností objektu.  

 Těmito základními jednotkami mohou být osoby, dokumenty, přístroje nebo procesy. 

Jejich množství (vyjádřeno v nějakých měrných jednotkách [Kč; ks; strana; úkon]) je poté 

vyjádřením množstvím hmoty (látky) obsaženým v objektu.  

 Proto tedy technický rozpor množství látky přepisujeme jako množství základních, 

hodnotu nesoucích, jednotek. 

 

  Doba působení pohyblivého objektu 

 Pohyblivý objekt byl již vysvětlen, viz výše. Rozdíl zde nastává v tom, že pohyblivý 

objekt je působícím na objekt studovaný.  
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 Doba je časové období, například roční doba, ve fyzice obvykle časový interval (úsek) 

mezi dvěma po sobě následujícími událostmi (okamžiky). U pravidelně se opakujících jevů 

jde o periodu, u nepravidelně se opakujících jevů o cyklus.  

 Doba působení pohyblivého objektu je zde pouze parametr odvozený, až pomocný 

parametr k ostatním. Označuje pouze časový úsek, interval, během kterého jeden objekt 

působí na objekt jiný. Obvykle je tento parametr částečně zařazen již do parametrů k němu 

blízce souvisejícímu. Tím se nám celá práce usnadňuje, a tudíž tento parametr budeme brát 

čistě jako doplněk k ostatním. To samé platí i v následující podkapitole, kde se jedná o totéž 

jen s "nepohyblivým objektem".  

 Je ovšem také možnost jej použít samostatně pro rozebrání detailněji jiných rozporů, 

k tomu slouží uvedený rozměr vysvětlení.  

 

 Doba působení nepohyblivého objektu 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt. Jak již bylo vysvětleno, tento parametr se bude brát 

pouze jako doplňující, obvykle zahrnutý přímo v podkapitolách blízce souvisejících 

parametrů. 
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Příloha číslo 4: Podklady k převádění rozporů, parametry s 

odvozenými jednotkami z SI
5

 

 

 Tlak, napětí 

 Tlak je síla působící kolmo na jednotku plochy mířící k ploše, která je z druhé strany 

plochy kompenzována stejně velkou, ale opačně orientovanou silou. Podíl této síly a plochy 

řezu se nazývá tlakové napětí. Jednotkou v SI je pascal.  

 Tlaková energie je součin tlaku a objemu stlačeného plynu. Tlakový odpor je integrál 

přes celý povrch obtékaného tělesa z průmětů všech elementárních tlakových sil do směru 

charakteristické rychlosti nabíhajícího proudu. 

 Napětí: 

 a) mechanické napětí; vektorová veličina definovaná jako podíl velikosti síly a plochy, 

na kterou síla působí, má směr působící síly. Jednotkou v SI je pascal. Protože poloha 

výslednice sil je obecně šikmá k rovině průřezu, nahrazuje se normálou a tečnou složkou. 

Normálové napětí (tahové + tlakové) je složka napětí kolmá ke zvolené ploše, tečné napětí je 

složka napětí rovnoběžná se zvolenou plochou. Tečné napětí působí v rovině průřezu, lze ho 

rozdělit na složky do směrů hlavních os elipsy setrvačnosti průřezové plochy. Je-li napětí 

nezávislé na čase, nazývá se statické, je-li závislé, tak dynamické;  

 b) napjatost; rozložení druhů a velikostí mechanických napětí a jejich směrů v bodě 

kontinua při obecném zatížení vnějšími a objemovými silami. Trojrozměrná se nazývá 

prostorová. V pružném tělese napětí vyvolá deformaci, jejíž souvislost s napětím udává 

empirický zákon. Napětí pružně plastická vzniká v případě, kdy vedle části průřezu chovající 

se pružně, existuje i část průřezu chovající se již plasticky.  

 Jak jsme již zmínili výše, tento Altshullerův rozpor má velmi blízko k síle. Tlak je 

totiž síla působící na jednotku plochy. Čistě analogickým postupem tedy přicházíme k úvaze, 

že parametr tlaku je vlastně jen množství prostředků potřebných ke změně stavu v určitém 

prostoru (místě) a v určitém čase (časovém intervalu pravděpodobně). 

 Parametr tlaku (napětí) tedy budeme převádět na parametr množství prostředků 

(ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných k dosažení změny stavu v 

určitém místě a v určitém čase. 

 

                                                
5

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001. 

3684 s. ISBN: 80-86044-16-5 (soubor) a vlastní zpracování. 
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 Rychlost 

 Rychlost v mechanice je jedna ze základních charakteristik pohybu. Okamžitá rychlost 

je vektorová veličina definovaná pro hmotný bod jako derivace polohového vektoru podle 

času, má směr tečny k trajektorii v daném bodě. Jednotkou v soustavě SI je metr za sekundu, 

často se užívá též km za hodinu.  

 Související pojmy jsou kosmická rychlost, obvodová rychlost, rychlost vlnění a úhlová 

rychlost.  

 a) rychlost deformace; přírůstek velikosti deformace za časovou jednotku; 

 b) rychlostní profil; graf udávající rozložení vektoru rychlosti proudící tekutiny podél 

normály ke stěně v průřezu proudovou trubicí.  

 Pojem rychlosti ve fyzikálních veličinách dle definic výše je brán jako vektorová síla 

působící z nějakého bodu v derivaci času. V ekonomických podsystémech se tento parametr 

dá vyložit jako množství času potřebné ke změnění souvislostí. Například množství času při 

vědomém měnění hierarchické struktury. Rychlost velice blízce souvisí se sílou, která naopak 

vyjadřuje, jakou je potřeba vynaložit sílu na tuhle změnu (například té hierarchické struktury).  

 Jednotka může mít také množství operací, které běžně vykonává, a u kterých si počítá 

průměrný čas (například jak dlouho trvá vyplnění daňového přiznání nebo provedení 

inventury). I tyhle procesy patří do kategorie rychlosti. Obecně se tedy jedná o potřebné 

množství času na změnu stavu (z nedokončené uzávěrky, na dokončenou uzávěrku, z ploché 

struktury na širokou strukturu, apod.).  

 Tedy parametr rychlosti převádíme na parametr potřebné množství času na změnu 

stavu. 

 

 Spotřeba energie pohyblivým objektem 

 Jedná se o množství energie, které se spotřebuje za daných podmínek za jednotku 

času. Energie se obvykle udává ve wattech za jednotku času (hodinová spotřeba, denní, roční, 

atp.) anebo na jednotku dodaného výkonu (například spotřebovaná energie na ohřátí 1 m
3
 

vody), popřípadě měrná spotřeba ve wattech na jednotku výkonu a času.  

 Tímto pohyblivým předmětem se myslí spotřeba energie objektu za předpokladu, že je 

pohyblivý.  

 Spotřebou energie se ovšem nemyslí jako tak spotřebovávat v tom smyslu, že ji 

použijeme, zmizí a už nebude. Jedná se pouze o přetváření energie z jednoho druhu na druh 

jiný.  

 Na podobném principu pracuje (ikdyž ještě hodně s mouchami) princip 

spotřebovávání prostředků v jednotce. Spotřebováním energie se analogickým způsobem 
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dostáváme k potenciálu jednotky, který daná jednotka přetváří do jiného stádia, a k tomu 

spotřebovává potenciál jiný. Jak říká (Peterková, 2010), potenciál nelze změřit jinak než tím, 

že se spotřebuje a měří se jeho výsledný efekt.  

 Každá jednotka má svůj vlastní potenciál, má určité prostředky, se kterými 

manipuluje. Při správné manipulaci se potenciál spotřebovává, přičemž vytváří produkt, který 

má ovšem potenciál ještě vyšší než byl dříve (efekt synergie například). Tím se dokáže měnit 

potenciál jednotky, zvyšovat či snižovat.  

 Pohyblivá jednotka již byla vysvětlena dříve, tudíž ji zde vynecháme. Tedy 

Altshullerův rozpor spotřeba energie pohyblivého objektu tedy převádíme na parametr 

spotřeba potenciálu (prostředků) společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou 

vlastnickou strukturou. 

 

 Spotřeba energie nepohyblivým objektem 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše, jen na rozdíl od 

pohyblivého, je zde nepohyblivý objekt.  

 Tedy technický rozpor alshullerovy tabulky spotřeba energie nepohyblivého objektu 

tedy převádíme na parametr spotřeba potenciálu (prostředků) společnosti s 

koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou. 

 

 Výkon 

 Výkon má velmi blízký vztah k předchozím parametrům "spotřeba energie".  

 a) mechanika; podíl mechanické práce a času; 

 b) elektrotechnika; výkon elektrického proudu: 

  I) stejnosměrný výkon pro stejnosměrné hodnoty elektrického napětí a proudu; 

  II) okamžitý výkon pro proměnný průběh elektrického napětí a proudu v 

daném časovém okamžiku;  

  III) střídavý výkon je výkon střídavého (sinusového) elektrického proudu a 

napětí.  

 Uvedené vztahy vyjadřují příkon elektrického spotřebiče a jsou mírou elektrické 

energie odebrané elektrickým spotřebičem za 1s. Výkon spotřebiče je mírou práce, kterou 

spotřebič vykoná za 1s. Podíl výkonu a příkonu udává účinnost spotřebiče. Podle místa, ke 

kterému je výkon vztahován, se rozlišuje například výkon vnitřní, spojkový, svorkový, na 

hřídeli. Jednotkou v SI je watt.  
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 Z výše uvedeného plyne, že výkon je množství energie výstupu poskytováno 

jednotkou. Výkon má velmi blízko k efektivnosti, což je množství energie výstupu dělená 

energií vstupu. V ekonomických subsystémech jsme již energii označili za jistý druh 

potenciálu (prostředků), který nějakým způsobem vynakládáme za nějakým účelem. Výkon je 

tedy množství prostředků (či potenciálu) generovaného jednotkou.  

 Toto má velice blízko i ke ztrátám, které jsou ovšem druhou složkou dodaného výkonu 

(tzv. příkonu). Jedná se o výkon, který nebyl zužitkován, ale ztracen.  

 Technický parametr rozporu výkon tedy převádíme na parametr výkon taktéž, s tím 

rozdílem, že se zde nejedná o výkon energetický, ovšem o výkon potenciálu, či výkon 

prostředků vložených.  
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Příloha číslo 5: Podklady k převádění rozporů, parametry s 

vedlejšími jednotkami SI a ostatními jednotkami
6

 

 

 Tvar 

 
7

"Tvar obvykle označuje prostorové (popř. i rovinné) rozložení (nejčastěji hmoty, např. 

částic, těles, hmotných bodů, apod.), bez ohledu na podstatu materiálu. Označování 

jednotlivých tvarů je odvozeno z geometrie. Jde o abstrakci od hmotné podstaty tělesa. Dvě 

tělesa mají stejný tvar, jestliže existuje podobné zobrazení, kdy jedno z nich je vzorem a druhé 

obrazem. 

 Pojem geometrický útvar je společný název pro množiny bodů studované v geometrii, 

např. přímka, rovina, mnohoúhelník, kružnice, koule." 

 Tvárnost je také plasticita, je to schopnost materiálu přijmout a udržet přesný obrys 

modelu, vlastnost předmětů umožňující plastické deformace bez porušení. Při deformacích za 

tepla je potřeba menší síly, a předmět přebírá větší deformace.  

 Tvar ve fyzikálním vyjádření má podobné vlastnosti jako ve vyjádření ekonomickém. 

Tvar v ekonomické podstatě je tvarem jednotky (ať už společnosti nebo řetězce nebo 

pracovního teamu) a to nejen z právního vzorce, ze kterého se vychází, nýbrž právě 

"možnosti", které se skýtají pro jednotlivé tvary.  

 U společností rozeznáváme tvary společností (dle právního rámce ČR) na akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti, neziskové společnosti, 

atp. Když na věc přijde tak zde patří i živnostníci.  

 U pracovních teamů můžeme rozeznat teamy vedeny demokraticky, autokraticky, 

laissez faire, byrokratickým stylem, organizační matice, a styly v rozmezí vytyčených. Styly 

vedení také blíže určují velikosti týmů, jejich složení, pracovní náplň a geografické rozmístění 

účastníků (například team rozmístěný síťově, vedený laissez faire).  

 Řetězce (nikoliv jen firemní, ale taktéž mezi firemní, státní, unijní, kontinentální) 

dělíme podle stupně integrace (poměr článků řetězce vedený jedním subjektem), taktéž podle 

délky (krátký, středně dlouhý, dlouhý a velmi dlouhý), tzn. kolik článků mezi prvovýrobou a 

koncovým zákazníkem se nachází. Taktéž je možno dělit řetězce oborově, ale to se nás již 

                                                
6

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001. 

3684 s. ISBN: 80-86044-16-5 (soubor) a vlastní zpracování. 

7

 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Otto spol. s. r.o., 1926. 1 813 s. bez ISBN. 
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netýká. Suboborové dělení řetězců ovšem zde patří taktéž, zde patří například řetězec účetní, 

řetězec pro řízení poptávky, výroby, předvídání chování zákazníka a jiné.  

 Tvarový parametr tedy převedeme na parametr tvar funkční jednotky. 

 

 Stabilita (složení) objektu 

 Udržování určitých vlastností beze změny, stálost. Blízkým pojmem je rovnováha. 

Stability systému je schopnost systému vrátit se do rovnovážného stavu. Stabilizace je proces 

ustálení, dosažení rovnováhy, stability; zajištění požadovaných hodnot veličin ve stanovených 

mezích.  

 Rovnováha je rovnovážný stav, stability. Jedná se o relativně stálý stav soustavy, 

vzniklý vyrovnáním vlivů působících na soustavu. Schopnost zachování stavu systému i při 

drobných rušivých jevech. Je-li systém v stabilní rovnováze, vrací se samovolně do ní po 

odeznění rušivého vlivu. Nejúplnějším stavem rovnováhy je termodynamická rovnováha, při 

které nastává minimum volné entalpie soustavy a která předpokládá realizaci dílčích 

rovnovah.  

 Tradiční rozpor stability je ve fyzikálních jednotkách poměrně stejně definován jako v 

ekonomických subsystémech. Objekt má za jakýchkoliv podmínek nějaké určité vlastnosti. 

Parametr stability ukazuje, kolik prostředků je potřeba k jeho narušení takovým způsobem, že 

ztratí své vlastnosti, a nebude schopen se navrátit do původní rovnováhy.  

 V ekonomických subsystémech se ovšem liší pojmy stabilita a složení. Vzhledem k 

tomu, že pojem složení by se dal rozdělit na pojmy obrat zaměstnanců a stabilita (ať už 

množství či výkonnosti). Nebudeme brát v úvahu pojem obrat zaměstnanců, který je již 

vysvětlen výše.  

 Parametr stability tedy převedeme na parametr stability (množství prostředků 

potřebných k narušení systému takovým způsobem, že ztratí své původní vlastnosti a 

není již schopen vrátit se do předchozího stavu). 

 

 Pevnost 

 Pevnost je schopnost materiálu nebo součásti odolávat namáhání vyvozenému 

vnějšími silami a silovými dvojicemi, aniž by došlo v některém místě k porušení. V 

základních případech namáháni je pevnost dána mechanickým napětím na mezi pevnosti 

daného případu, některé materiály mají pevnost silně závislou na příslušném namáhání, a 

proto se rozlišuje pevnost v tlaku, v tahu, v ohybu, ve smyku, v kruhu a v otlačení. Z nich lze 

podle určitých pevnostních hypotéz odvozovat pevnost při kombinovaných působeních 



18 

 

namáhání a stanovit mezní hodnotu, tzv. redukované napětí. Pevnost je také ovlivněna 

časovým průběhem zatížení, a proto se rozlišuje statická při klidovém, konstantním namáhání, 

dynamická při proměnlivém namáhání a únavová při mnohonásobném namáhání. Při návrhu 

součástek se pevností rozumí i hodnota, při níž dojde k porušení pevnosti, udává se v 

pascalech.  

 Při kontrole pevnosti se vychází z empirických dat zkoušek pevností materiálů.  

 Parametr pevnosti má velmi blízko k předchozímu parametru stability, je zde ovšem 

drobná odlišnost. Pevnost jako taková udává množství prostředků na vychýlení z 

rovnovážného stavu, zatímco stability předpokládá i vychýlení z rovnovážného stavu, za 

předpokladu jeho návratu, a což je hlavní, neztracení původních vlastností systému.  

 Parametr pevnosti tedy převedeme na parametr pevnosti ekonomických jednotek 

(množství prostředků potřebných k narušení systému tak, že dojde k vychýlení z 

rovnovážného stavu). 

 

 Ztráty energie 

 Ztráta: Synonymy pro slovo "ztráta" jsou slova úbytek a snížení. Ztráta energie je tudíž 

úbytek energie, obecně při přenosu. Ztrátou energie se myslí snížený stav energie po přenosu 

oproti jejímu stavu před přenosem. Ztráty energie při práci zařízení jsou již nazývány ztráty z 

neefektivnosti. Je to rozdíl mezi energií dodanou (příkonem) a energií obdrženou (výkonem). 

Ztráta je energie, která se při provozu zařízení mění ve ztráty a zhoršuje jeho energetickou 

účinnost.  

 Ztráty energie mohou být také sáláním, netěsností převodové soustavy, atp.  

 Ztrátový výkon je část příkonu, která se ztrácí na součástce, jejímž projevem je 

nežádoucí ohřívání součástky. U aktivních součástí se musí řešit problém vhodného chlazení, 

u pasivních se musí použít součástka, která umožňuje ztrátový výkon odvést.  

 Z předchozího textu již jsme si určily, že za energii považujeme v ekonomických 

subsystémech vlastně potenciál, či prostředky. Taktéž jsme mluvili o ztrátách a jejich 

blízkému vztahu k výkonu. Z výše uvedeného tudíž můžeme usoudit, že ztráty energie jsou 

ztráty potenciálu či prostředků, které jsme vložili do jednotky. 

 Zde ovšem přichází obrovský rozdíl oproti technickému významu ztrát. Zatímco v 

technice prakticky nelze (teoreticky ovšem ano, je to trochu paradoxní) dosáhnout nulových 

ztrát (což by znamenalo 100% výkon) s žádným zbytkem, v ekonomice tomu tak není. Zde 

slučováním objektů, křížením a násobením potenciálů můžeme dosáhnout i více než 100% 
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výkonu s tím, že stále budeme dosahovat jistých ztrát. Logicky by to znamenalo, že celkový 

přidaný výkon musí být větší než 100%, ovšem není tomu tak.  

 Pracujeme zde se systémy, kde kombinací systému, při nezměněném množství dodané 

energie můžeme dosáhnout více než součet dodané energie do zkombinovaných systémů. 

Počítat tedy přesný výkon dle technického pojetí je nesmírně komplikované, museli bychom 

přitom totiž využít propočtu potenciálu. Ten ovšem zase nemůžeme přesně vyjádřit před tím, 

nežli se spotřebuje a jeho efekt je viditelný.  

 Nemluvě o tom, že existuje nepoznaný potenciál v původním objektu, který neumíme 

změřit, a taktéž existuje v objektu novém, vytvořeném kombinací předchozích systémů 

(objektů, jednotek). Právě proto počítáme pouze s viditelnými veličinami, které dokážeme 

kvantifikovat, a můžeme tedy dosáhnout i více než 100% efektů.  

 Tedy Altshullerův rozpor ztráta energie převádíme na parametr ztráty potenciálu 

(spíše prostředků) jednotky po cestě. 

 

 Ztráty látky (hmoty) 

 Ztráty obecně již byly vysvětleny, ztráty látky (hmoty) jsou ztráty hmoty na 

zkoumaném objektu, obvykle doprovázená změnou hmotnosti. Nemusí jít nutně ovšem o 

ztrátu hmotnosti, je možné také při ztrátě látky hmotnost navyšovat, a to obvykle v případech, 

kdy je ztracená hmota o velice nízké hmotnosti, nižší než hmotnost jejího okolí.  

 Ztráty látky jsou mírně odlišné od ztrát energie. Už proto, že ztráty energie znamenají 

fakticky vyzáření do okolí (k ostatním subjektům), což znamená, že ji někdo další má. Ztráty 

hmoty avšak znamenají, že se po cestě při zpracování hmota někde ztratila, či se poškodila, či 

jsme se rozhodli ji vyloučit, a ve větším množství případů to znamená pro hmoty konec její 

cesty. Fyzicky se samozřejmě hmota neztrácí, stejně jako energie se pouze přeskupuje, mění 

své místo, ekonomicky ovšem se může jednat o jednotku, kterou přestaneme potřebovat.  

 Nebo třeba jednotka, která pro nás pozbývá efektivnosti, a není pro nás důležitá, může 

být outsourcována jinam. Či jednotka může být z nějakého důvodu (například snižování 

stavů) úplně odstraněna z řetězce. Velice blízko má tento parametr s parametrem objemu, 

který velice blízko souvisí s hmotou, která je ohraničená hranicí. 

 Tudíž ztráta hmotnosti nemusí být vždy na závadu, a může být prospěšná. Nemusí jít 

taktéž jen o neúmyslnou ztrátu hmotnosti (zaměstnanec zemře), ale o plánovanou (odchází do 

důchodu, jednotka se ruší, úkol se splní a team se rozpustí).  

  Parametr ztrátu hmoty pak budeme převádět na parametr ztrátu hmoty ve smyslu 

ztrácení částí, nebo celých jednotek ekonomických podsystémů.  
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 Ztráty informací 

 Ztráty informací jsou podobně jako ostatní druhy ztrát úbytek, v tomto případě 

informací, při přenosu informací, tzn. při komunikaci. Ať už se jedná o ztráty informací do 

ztracena, nebo se jedná o ztráty informací směrem k externím subjektům, obojí zde patří.  

 Ztráty informací se svou podstatou spíše podobají ztrátám hmoty než ztrátám energie. 

Ztráta informací z technického hlediska se zde ještě více přibližuje ekonomickému pojetí. Při 

komunikaci jak technických zařízení, tak nejrůznějších subjektů dochází k naprosto stejnému 

úniku informací. Provedení úniku informací je zde trochu odlišné, nicméně jejich efekt a 

příčiny jsou totožné.  

 Proto také převádíme technický rozpor ztráta informací do rozporu ekonomického 

jako ztráta informací.  

 

 Ztráty času 

 Ztráta času je ztrátou, kterou se zabývá i metodika Sigma Six. Časové ztráty jsou 

ztrátami způsobené nečinností objektu buď z plánovaného, či neplánovaného důvodu. Objekt 

ztrácí čas při své nečinnosti v případech, kdy je vyžadována činnost. 

 A to samé platí jak v technických, tak také v ekonomických subsystémech. Ztráta času 

je podobně jako ztráta informací totožná v ekonomickém jako v technickém pojetí.  

 Proto také převádíme technický rozpor ztráta času do rozporu ekonomického jako 

ztráta času. 

 

 Spolehlivost 

 Spolehlivost je vlastnost objektu plnit požadované funkce při zachování žádoucích 

parametrů objektu při žádoucím časovém intervalu. Jedná se o základní podmínky pro 

zajištění funkčnosti a efektivnosti objektu. Synonymy pro slovo "spolehlivost" jsou 

bezpečnost a jistota. Blízce související slova jsou věrohodnost a solidnost.  

 Spolehlivost brána z ekonomických souvislostí je prakticky to samé jak z technického 

kontextu, jediný rozdíl je v tom, že v technickém kontextu se za objekt považuje obvykle 

výrobek, druh technologie. Zatímco v ekonomickém pojetí se jedná o jednotku, může být 

klidně živá, jedná se více o procesy (ikdyž v technickém pojetí také mohou být), a mohou to 

být lidé či přímo celý systém lidí.  

 Parametr spolehlivosti v technickém kontextu tedy zůstane pro ekonomické 

subsystémy stejný, tj. parametrem spolehlivosti.  
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 Přesnost řešení 

 Tento parametr se zde myslí tím způsobem, jak je každé jednotlivé řešení problému 

(výrobku) dosaženo, jak přesně. Nejedná se ovšem jen o výrobky, ale také o řešení problémů 

jako účetní uzávěrka, či provedení inovačního cyklu.  

 Přesnost je soulad (těsnost) výsledků (měření) s pravou hodnotou měřené veličiny. 

Přesnost je pouze kvalitativní pojem, kvantitativně se vyhodnocuje chybou měření. Zahrnuje 

v sobě správnost měření, tj. nezatíženost výsledků měření systematickými chybami, a stálost 

měření, tj. soulad výsledků měření prováděných za stejných podmínek.  

 Rozdíl mezi přesností řešení v ekonomickém a technickém vyjádření je ten, že v 

technickém řešení má výrobek obvykle parametry, které mají splňovat přesnost, dány ve 

fyzikálních jednotkách a kvantitativně (mm, kg, w, atp.), kdežto v ekonomických jsou dány 

spíše kvalitativně. Například účetní uzávěrka byla v pořádku (ANO - NE), zákazník byl 

spokojen (ÚPLNĚ - SKORO - VŮBEC). Přesnost řešení je poté posuzována obvykle 

vícekriteriálním vyhodnocením.  

 Přesnost se zde může zkoumat u procesů, ovšem také u plánování výroby (aby byla 

rentabilní). Posléze se provede kontrola měření odchylky, aby se zjistila přesnost řešení, a 

případné přehodnocení parametrů v řešení.  

 Parametr přesnosti řešení v technickém kontextu tedy zůstane pro ekonomické 

subsystémy stejný, tj. parametrem přesnosti řešení. 

  

 Přesnost výroby 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše. Rozdíl v předchozím 

parametru je v tom, že zde je přesnost zaměřená čistě na výrobu a její produkty (výrobky).  

 Což v ekonomických subsystémech znamená výstupy řešení. Například zpracováním 

dotazníku (výstup zadané práce, dotazník na spokojenost zákazníků byl zadán naším 

zákazníkem, jeho firmou, my zpracujeme dotazník), který poté dáme ke zpracování (vyplnění 

kolemjdoucími). Výstupem dotazníku (ne naší práce) je potom souhrn informací. Jsou-li 

informace obsažené v souhrnu takové, jaké požadovala naše zákaznická firma, pak jsme 

splnili zadání, přesnost naší výroby je vysoká. Jsou li informace bezcenné, protože jsme 

špatně navrhnuli dotazník, je naše přesnost výroby malá. Uvedený příklad byl z prostředí 

marketingové firmy.  



22 

 

 Parametr přesnosti výroby v technickém kontextu tedy zůstane pro ekonomické 

subsystémy stejný, tj. parametrem přesnosti výroby. 

 

 Škodlivé faktory působící na objekt 

 Škodlivé faktory jsou obecně (aditivní) objekty, faktory, zhoršující jakost objektu 

zkoumaného. Jsou to tzv. škodliviny.  

 Škodliviny jsou látky znečišťující příměsi (plyny, páry, pevné částice, bakterie, plísně) 

v atmosféře s toxickými nebo jinak škodlivými účinky na člověka a jiné organismy, pokud by 

se vyskytovaly v jisté koncentraci po určitou dobu. Rozhodující charakteristickou vlastností 

škodlivin je jejich chemické složení a u kapalných a pevných částic i jejich velikost.  

 V ekonomickém pojetí jsou škodliviny výše popsané možné nejen v technickém 

pojetí. V krajních případech je účetní uzávěrka nevyhotovená, či špatně vyhotovená z důvodu, 

že jednotka byla napadena škodlivinou. Tato škodlivina může mít podobu elektronického 

počítačového viru, onemocnění klíčového pracovníka, či třeba požár ve skladu s dokumenty.  

 Tohle všechno i jiné škodliviny přímo ohrožují ekonomické jednotky, a mohou být 

způsobeny z vně objektu, nebo z uvnitř objektu. Také se mohou dělit na přímo způsobené 

(záškodnictví) a náhodně způsobené (zásah ze shora). Škodliviny také můžeme dělat na 

rozpoznané a nerozpoznané. Poté provádíme analýzu na rozpoznání škodlivin a provádíme 

opatření k odstranění.  

 Mezi tyhle škodlivé faktory by bylo možné také počítat politické faktory a změny 

politických systémů, které by mohly vést k nucení jednotek pro změnu práce nějakým 

neprospívajícím způsobem.  

 Tedy rozpor škodlivé faktory působící na objekt v technickém kontextu tedy zůstane 

pro ekonomické subsystémy stejný, tj. parametrem škodlivé faktory působící na objekt. 

 

 Škodlivé faktory vyvolané objektem 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše. Rozdílem mezi tímto 

parametrem a parametrem předchozím je postavení škodlivé látky. U předchozího škodlivina 

působí na objekt a je vyvolána externě, nyní je ovšem vyvolána interně a předpokládá se, že 

nepůsobí jen na objekt samotný, ale i na objekty okolní.  

 Což platí jak pro technické, tak pro ekonomické podsystémy. Tedy škodlivé faktory 

vyvolané objektem v technickém kontextu tedy zůstane pro ekonomické subsystémy 

podobný, tj. parametrem škodlivé faktory vyvolané objektem. 
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 Snadnost výroby (zhotovení) 

 Snadnost výroby je parametr vyjadřující jak jednoduše lze zhotovit výrobek. Přesněji 

řečeno kolik práce, technologie, času, znalostí a materiálu je potřeba ke zhotovení výrobku. 

Jinak řečeno snadnost produkce (toho jednoho zkoumaného objektu, při převodu do 

ekonomických souvislostí ovšem budeme zkoumat jak ekonomický subsystém snadno 

"vyrábí" neboli produkuje nové vnitřní souvislosti, jako například utváření příjemné pracovní 

atmosféry).  

 V ekonomických souvislostech taktéž zkoumáme v tomto parametru, jak jednoduše 

poskládáme jednotku (činnou jednotku), která nám následně produkuje. Například jak 

jednoduše seženeme účetního se správnou kvalifikací, který bude vykonávat úlohy, které mu 

zadáme. Neboli řečeno, kolik prostředků, času, technologie, znalostí a materiálu budeme 

potřebovat k uspořádání nové jednotky, kterou mohou být buďto účinné jednotky, nebo 

produkty těchto jednotek. Podobně to funguje i v technologickém pojetí, kde buďto utvoříme 

výrobní stroj, který bude nadále produkovat jiné výrobky, anebo budeme měřit jednoduchost 

výroby přímo výrobků samotných. Samozřejmě záleží na pohledu (co je pro nás výrobek, pro 

některé další může být surovina, či výrobní stroj), mi se ovšem díváme z první osoby, co je 

náš výrobek bude sloužit jako výrobek obecně. 

 Pak tedy snadnost výroby v technickém kontextu zůstane pro ekonomické subsystémy 

podobný, se stejným názvem snadnost výroby. 

 

 Snadnost užití 

 Snadnost v tomto parametru se liší od předchozího tím, že v tomto parametru se jedná 

o užití výrobku. Používaný termín je také, jak je výrobek "uživatelsky přátelský". Přesněji 

řečeno kolik práce, technologie, času, znalostí a materiálu je potřeba k užití zhotoveného 

výrobku.   

 V ekonomické souvislosti se tento parametr mírně obměňuje. Jak jsme již zmínili, 

snadnost u výrobku dělíme na "výrobek" činné jednotky, a utváření souvislosti. Při utvoření 

souvislostí se snadnost užití stejně jako v technickém pojetí odráží v pojmu "uživatelsky 

přátelské", neboli jak jednoduše se dá souvislost aplikovat takovým způsobem, aby 

doopravdy fungovala. Například by byla vynalezena nová řídící struktura, kterou chceme 

aplikovat, a měříme kolik prostředků, materiálu, času, technologie a znalostí budeme 

potřebovat k jejímu užívání.  

 Předchozí parametr ukazuje, jak snadno se dá vyrobit (což je vynalezení této struktury 

a částečně její aplikace), tento ukazuje druhou část její aplikace, a její následné užívání po 

zavedení.  
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 Druhá část rozporu je užití "výrobku" činné jednotky. Zde je užití chápáno, jako jak 

snadno se dá komunikovat problém s jednotkou, jak rychle jednotka dokáže zareagovat, a také 

jak solidně jednotka vyřeší problém. Hlavní část je zde komunikace s jednotkou, která může 

být složitá, jednoduchá, zdlouhavá, atp. V závislosti na rychlosti a efektivnosti komunikace 

vyvodíme snadnost použití objektu.  

 Tedy snadnost použití v technickém kontextu se tedy změní pro ekonomické 

subsystémy na podobný výraz, tj. snadnost užití objektu a komunikace s objektem. 

 

 Snadnost opravy 

 Snadnost v tomto parametru se vztahuje k další fázi životního cyklu výrobku. Jedná se 

zde opět o množství práce, technologie, času, znalostí a materiálu, které je potřeba k opravě 

výrobku. Vzhledem k množství vad, které se na výrobku mohou objevit, je jen těžké 

generalizovat snadnost opravy, vzhledem k tomu, že každá vada se opravuje jinak obtížně.  

 V ekonomických souvislostech zase tento parametr má velice blízko k předchozím. 

Každý objekt se může někdy porouchat, a netechnické obory nejsou výjimkou. Například 

naše reklamy začínají být špatně koncipované, a při hledání příčin zjistíme, že naše jednotka 

(marketingový pracovník) má finanční problémy, což mu neumožňuje soustředit se na práci. I 

takový problém se běžně vyskytuje a je nutno jej nějak opravit (buďto pracovníka odstranit, či 

mu pomoci z finanční tísně). A právě tento parametr ukazuje, jaké množství energie, 

prostředků, času, atp., potřebujeme k opravě porouchané jednotky.  

 Podobné to je i s porouchaným objektem, kterým je například program bonusů ve 

společnosti, který začal špatně pracovat. Například lidé začali zneužívat bonusů, nebo se kvůli 

bonusům odvádějí nekvalitní práci, ve větším množství. Problém potom nastal 

pravděpodobně tam, že je systém špatně nastaven, a je třeba ho přenastavit, což zabere čas, 

vyjednávání s odbory a pravděpodobně i finanční prostředky ušlých zisků, zatímco odbory 

stávkují, že systém měnit nechtějí.   

 Potom parametr snadnosti opravy převedeme z technických do ekonomických 

souvislostí taktéž jako snadnost opravy (množství vynaloženého času, energie, práce, 

technologií, znalostí, atp., k odstranění vzniklého problému). 

 

 Přizpůsobitelnost, univerzálnost 

 Předpokladem univerzálnosti je například počet nezávislých pohybů v kinematické 

struktuře. Obecněji je univerzálnost schopnost umožňující širší použití. Velice blízko 

univerzálnosti je přizpůsobitelnost, která je schopností po drobných úpravách umožňující širší 
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použití. U zhotovených výrobků je univerzálnost dána stavebnicovým mechanismem, v němž 

je většina prvků stejných nebo podobných jako u jiných výrobků.  

 Přizpůsobitelnost je tzv. "customizace". Jedná se o proces přizpůsobení požadavkům 

zákazníka. Může proběhnout úpravou, odebráním části, nebo přidáním synchronizující části k 

výrobku.  

 Univerzálnost v ekonomických subsystémech je dána trochu jinými vlastnostmi 

jednotky než u technického vnímání. Zatímco technické podmínky univerzálnosti jsou 

popsány výše, v ekonomické soustavě se můžeme bavit o víceprofesnosti jednotek. Tyto 

jednotky (jedná-li se o lidské jednotky) pak jsou "obráběny" (jsou učeny) do míry, aby byly 

schopny zvládat náročnější práci. Učení může probíhat několika způsoby. Buďto jednotka 

získává zkušenosti výkonem zaměstnání, nebo je učena ve škole či na kurzu, nebo se snaží 

sebevzdělávat. Obvykle probíhá zvyšování vzdělání u jednotek, které mají sami zájem o 

podobné zvyšování kvalifikace. Tohle ovšem platí jen u systémů tvořených lidmi.  

 U systémů ekonomických, které jsou tvořeny neživými objekty, jako například 

systémy, dokumenty, atp. je univerzálnost dána podobnými charakterovými znaky jako u 

technického odvětví. Jsou ovšem pouze nedoslovně brány. Například stavebnicovost účetního 

systému neznamená, že má systém tvar kostky, ke které se dá postavit další kostka, a tím 

změnit trochu tvar, a postavit zase něco trochu jiného. Jedná se zde spíše o obrazné 

"navazování". Systémy flexibilní jsou obvykle otevřenými systémy, které umožňují vstupy 

dalším systémům z okolí, a reagují na ně tak, že se snaží vzájemně konvergovat. Například 

výše zmíněný účetní software je univerzální, dá-li se použít i při jiných, než čistě účetních 

operací (například při inventurách, nebo dokáže sloužit jako ERP systém).  

 Míru této univerzálnosti potom měříme ukazatelem přizpůsobitelnosti, proto také tento 

parametr budeme do ekonomických souvislostí převádět parametrem přizpůsobivosti. 

 

 Složitost konstrukce 

 Složitost konstrukce je parametr velice blízký snadnosti (je k němu přímo inverzní). 

Ovšem na rozdíl od hodnocení snadnosti (složitosti) procesu vázaného k objektu, tento 

hodnotí složitost fyzické konstrukce objektu. Složitost konstrukce se odvíjí od množství prvků 

a v jejich propojení v systému.  

 V ekonomických souvislostech se složitost konstrukce (jednotky či systému) poměrně 

liší od technických okolností. Zatímco v technice se jedná o fyzickou složitost konstrukce, v 

ekonomice se jedná spíše o složitost konstrukce imaginární. Přeci například hierarchickou 

strukturu chápeme jako konstrukci vedení, ovšem nikoliv jako fyzickou, ale jako imaginární. 
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Zbytek ovšem zůstává stejný, složitost konstrukce je dána množstvím prvků a jejich 

propojením v systému.  

 Míru této složitosti konstrukce potom měříme stejně nazvaným, ikdyž trochu odlišně 

pojatým ukazatelem složitost konstrukce. 

 

 Složitost detekce a měření 

 K tématu se vztahující definice se nacházejí v podkapitole výše. Složitost již byla 

vysvětlena v předchozí podkapitole. Další parametr složitosti ukazuje, jak snadno lze 

kvantifikovat parametry objektu, neboli, jak snadno jej lze změřit.  

 V ekonomickém pojetí na rozdíl od technologického je drobný problém s měřením. 

Přesné kvantifikování je občas jen obtížné, a občas úplně nemožné (například kvantifikovat 

potenciál jednotky před jeho spotřebou). K měření výkonu jednotek se dají využívat nejen 

ostatní jednotky, můžeme také použít porovnávání, dotazníky, či srovnáváním 

předpokládaného a skutečného výkonu.  

 Je rozdíl mezi měřením zdokumentované veličiny, a veličiny volné. 

Zdokumentovatelná veličina je taková, o které je možnost vést záznamy, které umožňují její 

vyčíslení. Například počet zaměstnanců marketingového oddělení, nebo průměrné vzdělání 

top managementu firmy. Zdokumentovatelné ukazatele jsou mnohem snáze měřitelné, a lépe 

se vyhodnocují. Zatímco volné veličiny odhadujeme (spokojenost zákazníka, návratnost 

zákazníků, atp.) 

 Parametr složitost detekce, měření tedy převedeme na složitost měření volných a 

zdokumentovatelných parametrů. 

  

 Stupeň automatizace 

 Automat je zařízení (systém) pro samostatné řízení či vykonávání požadovaných 

činností bez přímé účasti člověka, zvláštní případ systému diskrétních událostí. Konečný 

automat je formální model s konečnou množinou vstupů, výstupů a stavů.  

 Automatický systém řízení je metodika pro rozhodovací procesy při řízení výroby a 

při projektování. Vychází z nutnosti zásahu do výrobního procesu, nabudou-li sledované 

parametry kritických hodnot. Obdobně lze sestavit i požadavky pro návrh systému, který má 

předem stanoveny určité výrobní kapacity.  

 A z toho vychází celá automatizace. Automatizace je proces, při kterém je činnost 

člověka, například ve výrobě, službách, nahrazována činností automatických technických 

prostředků - automatů. Zbavuje člověka rutinní namáhavé práce.  
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 A v ekonomických souvislostech není tak veliké množství vyloženě rutinní práce, 

která by se mohla nechat na strojích. Například skládání funkčních orgánů společnosti, či 

zavádění nového systému odměňování není možno nechat na strojích. Většina činností je 

proto prováděna pomocí lidské činnosti, která je doprovázena simulačními programy, modely, 

pomocnými prostředky, které ovšem jenom napomáhají práci.  

 I tak je ovšem možno množství téhle automatizace měřit, je to ovšem mnohem 

obtížnější než v technické sféře. Taktéž zde můžeme rozlišovat automatizovaný stupeň 

systému a jednotky. Jednotka je automatizována tehdy, pracuje-li bez zásahu zvenčí. 

Například účetní jednotka ví, že se blíží datum každoroční účetní uzávěry, tudíž již 

automaticky připravuje podklady a začíná na ní pracovat, aniž by očekávala podnět od vedení. 

Systém je automatizován tak, jak jsou automatizovány jednotky v něm se nacházející.  

 Míru této automatizace potom měříme ukazatelem míra (stupeň) automatizace 

jednotek a systémů.  

 

 Produktivita, výkonnost 

 K tématu se vztahující definice výkonnosti se nacházejí v podkapitolách výše.  

 Produktivita práce je množství produkce (výrobků) realizované za jednotku času, 

určuje stupeň účinnosti výrobní činnosti. Produktivita výrobku (jeho výkonnost) je ovšem 

výkonnost zkoumaného objektu. Ne každý výrobek ovšem má nějakou výkonnost nebo 

produktivitu. Rozdíl mezi produktivitou a výkonností
8

:  

 "Produktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí 

tohoto výsledku. Míra efektivnosti použití vstupů nebo zdrojů ve vztahu k výstupům z činnosti. 

V ekonomickém vnímání jde o míru zapojení a využití zdrojů ve vztahu k výsledkům 

ekonomické činnosti (produkce) jako jsou výrobky, tovary, služby. 

 Produktivita je hospodářský ukazatel, jeho podstatou je měření výkonnosti některého z 

výrobních faktorů. Výrobní faktory, to jsou zdroje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli 

vyrábět (produkovat)."  

 Výkonnost je naproti tomu poměr vstupů a výstupů.  

 A jak jsme již zmínili, obecně mluvíme o vstupech a výstupech, což nám napomáhá 

postoupit technickou výkonnost a produktivitu do ekonomických podmínek. Každá jednotka i 

v ekonomických subsystémech má nějakou svou výkonnost, a produktivitu, jejíž definice jsou 

stejné jako v technickém pojetí. Rozdílem je to, že v technickém pojetí výstupem je obvykle 

                                                
8

 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Otto spol. s. r.o., 1926. 1 813 s. bez ISBN. 
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nějaký výrobek, zatímco na druhé straně se může jednat o výstup v podobě ekonomického 

plánu na další rok, strategického plánu, či zpracovaný výkaz zisků a ztrát.  

 Tahle činnost je činností vykonávanou ekonomickými subsystémy v organizaci a dle 

toho se řídí výstupy. Výstupy poté kvantifikujeme (ať už kvalitativně či kvantitativně) a 

spočítáme výkonnost a produktivitu. Jak jsme zmínily, produktivita je množství výstupu za 

jednotku času, zatímco výkonnost je množství výstupu za jednotku času k/ke množství vstupu 

za (stejnou, ale nemusí!) jednotku času. 

 Poslední Altshullerův rozpor produktivita a výkonnost tedy budeme převádět do 

ekonomických souvislostí obdobně jako je v technických, a to je produktivita a výkonnost 

ekonomických jednotek.  
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Příloha číslo 6: Podklady k převádění principů
9

,
10

 

 

Princip drobení (1) 

 (Segmentation) 

 a) rozdělit objekt (nebo jeho část) na nezávislé části;  

 b) řešit objekt jako demontovatelný nebo snadno odnímatelný;  

 c) zvýšit stupeň drobení, fragmentace objektu (rozmělnění objektu). 

 Například:  

 - rozdělit na části (do úrovně prášku, kapaliny, molekul, atomů, iontů, ...);  

 - rozdělit na vázané části (kulička, mnoho kuliček, elastické těleso, ...);  

 - vytvořit vnitřní dutiny (jedna dutina, performance, kapilárně pórovité těleso,…).  

 Princip drobení je z technického hlediska velice podobný principu rozkladu v 

ekonomice. Stejně jako v technice se i v ekonomice jedná o dělení objektů na menší části. 

Nemusí jit přitom o rozklad doslovný, může se jednat pouze o rozklad teoretický (tzv. 

analýza). Při analýze se objekt rozloží na základní elementy, které jsou následně zkoumány, 

také se zkoumá jejich vliv a přínos pro jednotku jako celek.  

 Princip drobení se také může uplatnit při odměňování zaměstnanců v jedné pracovní 

skupině. Jestliže jsou ve skupině zaměstnanci s rozdílnými úkoly, pravomocemi nebo třeba 

vzděláním, pak před hodnocením skupiny provedeme nadrobení. Poté můžeme hodnotit 

pracovníka individuálně dle jeho zásluh. 

 Taktéž je možné po uskutečnění pracovní náplně skupiny, skupinu rozložit, aby bylo 

možné pracovníky následně použít v jiných pozicích. Můžeme také zadávat práci 

jednotlivcům ve skupině, nikoliv skupině jako celku.  

 Nejenom pracovní jednotky můžeme drobit. Taktéž skutečnosti, například plán 

odměňování zaměstnanců. Víme, že systém je chybný, ovšem netušíme, co je špatně. 

                                                
9

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001. 

3684 s. ISBN: 80-86044-16-5 (soubor) a vlastní zpracování. 

10

 OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Otto spol. s. r.o., 1926. 1 813 s. bez ISBN. 
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Rozdrobíme systém na několik odvětví benefitů pro zaměstnance, které poté zkoumáme, až se 

dopracujeme v chybě.  

 Princip drobení tedy zůstane i pro ekonomické souvislosti se stejným názvem, tj. 

principem drobení. 

 

 Princip oddělení (2) 

 (Extraction) 

 a) oddělit, separovat od objektu rušivou část;  

 b) vyjmout z objektu jen potřebnou část nebo potřebnou vlastnost. 

 Například: 

 Oddělit tělo ptáka a vyjmout k použití jen křik ptáka je nezvyklé, ale pro tento princip 

charakteristické (ochrana startujících letadel před srážkou s ptáky na letišti zesíleným ptačím 

křikem). Na rozdíl od principu 1, v němž jde o dělení objektu na stejné části, jde při použití 

principu 2 o oddělení určité části.  

 Velice podobně je tahle metoda podobná mezi ekonomickými a technickými 

souvislostmi, má ovšem odlišnosti (spíše logické, než formální). Čistě teoreticky je možnost 

oddělit i od ekonomické jednotky nějaký objekt, a s ním poté volně nakládat. Ať už je 

škodlivý nebo prospěšný.  

 Kupříkladu z ekonomické jednotky se dá vyloučit pracovník, který má například horší 

výkony, které jsme při jejím sestavování nepředpokládali (ve výjimečných případech ano), a s 

tímto pracovníkem poté nějak naložit. Například jej propustit.  

 I opačně to lze. Vyseparujeme z týmu konkurence klíčového pracovníka, který by nám 

mohl pomoci, a přivedeme si jej do společnosti, kde jej začleníme.  

 Takhle to funguje nejen u funkčních jednotek, ale také u stavů, plánů, procesů. 

Například plán odměňování zaměstnanců je vadný, a již víme, kde se skýtá chyba. Chybný 

protokol vyjmeme a necháme systém působit bez něj.  

 Princip oddělení tedy zůstane i pro ekonomické souvislosti s podobným názvem, tj. 

zůstane principem extrakce. 
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 Princip místní kvality (3) 

 (Local quality) 

 a) přejít od stejnorodé struktury objektu nebo vnějšího prostředí nebo vnějšího 

působení ke struktuře nestejnorodé;  

 b) přisoudit různým částem objektu plnění různých funkcí;  

 c) zajistit každé části objektu podmínky nejvýhodnější pro práci. 

 Tento princip v zásadě říká: "Jsou-li někde pro něco výhodnější podmínky, umísti to 

tam." Prakticky stejné principy využíváme i v ekonomii, kde jsou-li například pro jednotku 

lepší pracovní podmínky v jiném než současném místě, snažíme se ji tam umístit. Jednotka je 

potom buďto výkonnější, či je spokojenější. A spokojenější zaměstnanec je také výkonnější.  

 Ohledně neživých jednotek ekonomických subsystémů, jako například plány, se nedá 

říci, zdali je pro ně princip místní kvality vždy přijatelný. Dejme tomu, že se jedná o cafeteria 

plan společnosti, kde si zaměstnanci vybírají benefity ke své práci. Pro společnost, kterážto je 

zde jako nadřízený subjekt se snaží maximalizovat zisky, ovšem tento plán sice zvýší 

spokojenost zaměstnanců, ovšem bude natolik nákladný, že se společnosti nevyplatí. 

Společnost ovšem nemá na výběr plán přesunout jinde, kde by plán vyhovoval lépe, i když se 

ví, že jinde by byl účinnější. Společnost nemá pravomoci (ani chuť sdělovat své zjištění) 

svým potenciálním konkurentům.  

 Princip místní kvality se zde na (tento konkrétní) plán tudíž nedá uplatnit, a je na místě 

uplatnit například princip extrakce a plán odstranit. Jak ovšem připomínáme, heuristické 

postupy nelze všechny použít na všechny problémy. Což je naprosto v pořádku, tento princip 

je tedy použitelný jen za určitých podmínek (stejně jako ostatní principy, každý za svých 

definovaných podmínek). 

 Princip místní kvality tedy přejmeme pro ekonomické souvislosti s názvem princip 

užitečného polohování zdrojů.  

 

 Princip asymetrie (4) 

 (Asymmetry) 

 a) zavést asymetrii do tvaru objektů a vzájemných působení;  

 b) změnit stupeň asymetrie, je-li asymetrie použita. 
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 Některé problémy, obtížné při symetrickém řešení, lze jednoduše řešit cestou narušení 

symetrie. 

 Například: 

 - přejít od symetrického tvaru objektu k asymetrickému tvaru;  

 - přejít od symetrického působení k nesymetrickému;  

 - různé deformace styku dvou objektů, nesymetrické pohyby,… 

 Nechť jsou dvě (a více) jednotky na sebe vzájemně navázané takovým způsobem, že 

jejich vztah jedné k druhé je stejný jako druhé k první. Takhle by se dala definovat symetrie 

vztahů mezi jednotkami, ať už živými výkonnými (například účetní jednotka) nebo neživými 

stavovými (plán výroby).  

 Dalo by se říci, že symetrický vztah je mezi jednotkami, které se nacházejí na stejné 

úrovni, ať již v základní jednotce, nebo mezi jednotkami systému. Asymetrie tudíž bude 

vycházet z toho, že některé vztahy upravíme takovým způsobem, že jednotku postavíme do 

hoří (či lepší) pozice oproti jednotkám ostatním. Lidsky řečeno pracovníka povýšíme, aby 

dělal vedoucího ostatním. U plánu to funguje tak, že kříží-li se plány a tudíž i podmnožiny 

úkolů a pracovníků, uspořádáme hierarchicky plány tak, aby již nevznikaly rozpory. 

Například pracovník má 2 úkoly, které má udělat zároveň, ovšem sám na to nestačí, a neví, 

který dříve. Když jeden úkol nadřadíme, pracovník bude vědět, který úkol vykonat první.  

 Princip zavedení asymetrie přejmeme z technického do ekonomického pojetí jako 

princip vztahové asymetrie. 

 

 Princip sloučení (5) 

 (Combining, Merging) 

 a) sloučit v prostoru - objekty stejnorodé nebo konající slučitelné operace;  

 b) sloučit v čase - operace stejnorodé nebo slučitelné. 

 Princip sloučení funguje v ekonomických souvislostech stejně jako v technickém 

pojetí. Stejně jako v technickém pojetí můžeme slučovat operace, či slučovat jednotky, taktéž 

v ekonomice můžeme slučovat operace (například místo abychom provedli první naplánování 

výroby a poté přidělení odpovědných pracovníků, můžeme provést obě operace společně), 

taktéž slučovat jednotky. Například máme dvě jednotky, které plní částečně stejné úkoly, 

sloučením by došlo ke zvýšení efektivnosti, vzhledem k přímější výměně informací, atp.  
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 Můžeme také mluvit o sloučení úplném a částečném. Taktéž o sloučení časovém a 

prostorovém, přičemž prostor nemusí být myšlen jako fyzický prostor, ale taktéž prostor 

"papírový". To znamená sloučit dvě jednotky (například plánovací jednotky) k sobě tak, aby 

společně mohly komunikovat přímo (třeba elektronicky), aby měli společné pracovníky, 

společné cíle. Napěchovat dvakrát více lidí do jedné kanceláře nebývá žádoucí či efektivní.  

 Princip sloučení přejmeme z technického do ekonomického pojetí tedy jako princip 

kombinování. 

 

 Princip univerzálnosti (6) 

 (Universality, Multifunctioning) 

 Nechť objekt plní několik různých funkcí, tím mizí potřeba jiných objektů. 

 Což v obou dvou zkoumaných odvětvích platí naprosto stejně. Stejně jako v 

Altšulerových rozporech i zde má univerzálnost stejný význam. Bližší informace o 

univerzálnosti viz výše. Jen zde doplníme, že univerzálnost je dána množstvím funkcí, které 

jednotka dokáže plnit, anebo přímo plní. 

 Tudíž univerzálnost převádíme do ekonomických souvislostí jako princip 

univerzálnosti.  

 

 Princip jeden v druhém (7) 

 (Nesting, Integration) 

 a) umístit jeden objekt ve druhém, ten může být ve třetím, atd.;  

 b) jeden objekt prochází skrz dutinu ve druhém objektu, atd.  

 Umisťování několik objektů jeden do druhého pracuje v technice trochu jinak nežli v 

ekonomice. V technice jde o fyzické prolínání, kteréžto v ekonomice může proběhnout 

například "papírově". To znamená, že jsou dvě na sobě nezávislé jednotky, které mají svou 

množinu strojů/zaměstnanců. Posléze jednu podjednotku z jednotky A sdílíme s jednotkou B. 

Důvodem může být pracovníkova malá vytíženost v jednotce, A přičemž druh práce, který 

vykonává, je nadmíru vyžadován v jednotce B. Jak je vidět, je možno procesy integrovat 

úplně anebo částečně. 
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 Stejný princip lze užít i v prolínání plánů či procesů. Mají-li dva procesy stejný krok, 

můžeme využít jednu jednotku (má-li ještě kapacitu) pro vypracování onoho kroku pro oba 

procesy společně. Stejně sdružujeme plány, když operační plány jsou umístěny v plánu 

taktickém, zatímco plány taktické jsou umístěny v plánu strategickém.  

 Poté je možno princip jeden v druhém přeformulovat do ekonomického pojetí jako 

integrační princip.  

 

 Princip anti tíže (8) 

 (Weight compensation, Anti-weight, Counterweight) 

 Kompenzovat velkou (malou) tíhu objektu spojením s jiným objektem působícím 

vztlak (přítlak).  

 Například: 

 - objekt o velké tíze je spojen s jiným objektem dodávajícím vztlakovou sílu (často 

vlivem aero a hydraulických sil);  

 - objekt o malé tíži je spojen s jiným objektem dodávajícím přítlak (zvýšení adhese - 

spoilerem, třecí síly v kolejové dopravě - el. magnetem), což umožní vylehčit objekt. 

 Tento princip je postaven na tom, že nějakou negativní veličinu se snažíme redukovat 

přidáním jiné, pozitivní veličiny. V technickém odvětví to může znamenat přidáním 

odpudivého magnetického pole k magnetickým materiálům, abychom snížili jeho tíhu a tím 

tření jím způsobené, popřípadě množství energie potřebné k jeho pohonu. 

 V ekonomických souvislostech se tento princip jen těžce dá provést bez následujících 

úprav. U ekonomických jednotek je ta "energie" potřebná k pohonu pravděpodobně 

prostředek, který musíme vynaložit k pohonu jednotky. Energie potřebná k pohonu se snižuje, 

čím je menší tíha objektu, čím menší je odpor k prostředí.  

 Pointou tedy je ta tzv. "tíha" objektu. Tíhu můžeme definovat jako zatížení objektu, 

nebo jako množství prostředků, potřebných k chodu. Tím se dostáváme k tomu, že tíha je 

množství prostředků (obvykle vyjádřeno ve finančních prostředcích) potřebných k pohonu 

jednotky.  

 Jedna z cest, jak snížit zatížení jednotky je nasnadě jako první, zredukovat práci 

jednotky. Pointou ovšem v tomto parametru zůstává, že princip anti-tíže snižuje zatížení BEZ 

snížení práce jednotky.  



35 

 

 Nabízí se hned několik možností. Moderní společnost je ovšem hned v několika v nich 

limitována. Vezeme-li jednotku jako živou pracovní jednotku, je možnost snižovat náklady na 

ni zvyšováním množství práce, bez zvyšování mzdy. Tohle ovšem ne vždy funguje. Je 

zapotřebí, aby mzdy byly fixovány, například jde o paušální mzdu. Také je potřeba aby se 

jednalo o nízké pracovní pozice, jako například dělník montující součástku na auto. V tomto 

případě stačí zvýšit rychlost vyrábějící linky, a i výkonnost (stíhá-li) se zvyšuje. 

 Je zde také předpoklad krátkodobosti opatření. Při dlouhodobějším snižování zatížení 

jednotky se obvykle objevují jevy typu stávka, či lobování odborů. Při trochu vyšší než 

nejnižší pozice, kde již lidé mají za úkol něco kreativního (například vést ostatní, či vymýšlet) 

zvýšení pracovního nasazení při stejné mzdě může vést ke snížení pracovního výkonu, či 

nekvalitní "výrobě". To vše kvůli nespokojenosti jednotky, jak již jsme se poučili v moderním 

managementu.  

 Jak tedy snížit náklady na jednotku, aniž by docházelo k přidávání práce? Další 

odpovědí (ovšem dosti zjednodušenou) by bylo zefektivnění práce. Prvním krokem při 

zefektivňování "výroby" je jeho racionalizace. Technické a ekonomické pojetí je v 

racionalizování obdobné. Až na jeden prvek. Tím je lidský faktor. Lidský faktor je považován 

za nepravděpodobnější příčinu pochybení systémů.  

 Technika jen málokdy bere v potaz lidský faktor. Až teprve nedávno se začalo s 

lidským faktorem počítat takovým způsobem, aby se technologie začala uzpůsobovat 

lidskému chování, aby se předešlo jeho pochybení.  

 Člověk je velice složitý subjekt, který je ovlivněn mnoha faktory. Odlehčováním 

faktorů, které jej ovlivňují, také ovlivníme jeho práci. Faktory můžeme dělat na 3 druhy. 

Osobní, pracovní a náhodné. Mezi pracovní faktory řadíme pracovní klima, spolupracovníci, 

pracovní podmínky, plněné úkoly, atp. Mezi osobní faktory patří klima doma, rodina, finanční 

či jiné problémy, nemoc, ale také povaha daného člověka. Mezi náhodné faktory řadíme ten 

zbytek, které nedokážeme přesně zařadit do dvou jinak zmíněných kategorií.  

 Pracovní faktory jsou poměrně snadno ovlivnitelné (v porovnání s těmi ostatními). 

Jejich změna by mohla napomoci snížit tíhu objektu zvýšením koncentrace pracovníků, 

pracovního tempa i spokojenosti. Společnost dokonce může měnit i osobní faktory. Pomoci 

zaměstnanci vyřešit jeho osobní problémy může způsobit poměrně vysoké zvýšení výkonnosti 

subjektu. Například bezúročnou půjčkou zaměstnanci s finančními problémy. Anebo 

nabídnutí zaměstnanci firemní benefity, které mu umožní vyzvedávat včas dítě ze školy. 

Anebo přímo stavba školky pro děti zaměstnanců.  
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 Osobních problémů je mnoho, a každý z nich má své řešení. Je již ale obtížné pro 

společnost zjistit kde se problém vyskytuje. Jinak řečeno, odlehčíme-li zaměstnanci, 

odlehčíme jednotce. 

 A tudíž princip anti-tíže z technické sféry přejmeme do ekonomických subsystémů 

jako princip odlehčení. 

 

 Princip předběžného antipůsobení (9) 

 (Preliminary Counter-Action) 

 Jestliže podmínky úlohy vyžadují uskutečnit nějaké nepřípustné nebo škodlivé 

působení, doporučuje se předběžně uskutečnit protipůsobení. 

 Například: 

 - předběžně dodat objektu napětí opačné k nežádoucímu pracovnímu napětí;  

 - předběžně chladit objekt, který by se mohl při práci přehřát. 

 Tento princip je velice podobný mezi technickým a ekonomickým pojetím. Hlavním 

rozdílem je, že v technickém prostředí dochází spíše k fyzikálnímu působení, zatímco v 

ekonomickém může dojít k finančnímu působení, časovému působení, psychologickému 

působení.  

 Kupříkladu víme, že zvyšování produktivity jednotky bude způsobovat konkurenční 

tlaky na přechod jednotky k ní. Proto se zařídíme takovým způsobem, abychom si jednotku 

zachovali, ještě než o ni přijdeme. Přijít o jednotku by totiž znamenalo vynaložit mnohem 

vyšší náklady, než na její udržení. Můžeme kupříkladu přidělit benefity jednotce, či zvýšit 

finanční odměnu, či nějak ulehčit pracovní jednotce pracovní podmínky.  

 Tedy tento parametr převedeme do ekonomiky jako princip preventivního anti 

působení. 

 

 Princip předběžného působení (10) 

 (Preliminary or Prior Action) 

 Vykonat potřebné změny objektu úplně nebo částečně předem. 

  



37 

 

Například:  

 - předem umístit objekty v nejvýhodnějším místě tak, aby mohly být uvedeny do 

činnosti z nejvýhodnějšího místa a bez časových ztrát;  

 - předem zajistit energii potřebnou k uskutečnění působení. 

 Tento princip je velice podobný předchozímu. Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco v 

předchozím principu se snažíme dopředu působit nějakým anti-působením ("negativem"), 

nyní působíme dopředu nějakým pozitivem.  

 Rozdíl je také ve finálním efektu tohoto principu. Zatímco při anti-působení se 

snažíme zabránit tomu, co se chystá přijít, při pozitivním působení se zase snažíme podpořit 

objekt efektu. 

 K příkladům do tohoto principu se dá zařadit příprava na inventuru. Necháme přinést 

všechny potřebné dokumenty do místa, kde se budou zkoumat, a uspořádáme je tak, aby bylo 

snadnější se v nich orientovat. Když poté přijde na inventuru samotnou, pracovník již nemusí 

zbytečně hledat dokumenty, ani příliš mnoho prochodit do míst, kde by se dokumenty mohly 

nacházet.  

 Tedy parametr předběžného působení v technickém pojetí volně převedeme do 

ekonomiky jako princip preventivního působení.  

 

 Princip předem podložené podušky (11) 

 (Coushion in Advance) 

 Kompenzovat možné nežádoucí jevy v objektu (například nízkou spolehlivost objektu) 

předem zabudovanými havarijními prostředky.  

 Princip předem podložené podušky je podobný technicky i ekonomicky. Jde v zásadě 

o zavedení mechanismů, které při možném selhání, či jen možném negativním působení, 

budou mechanismy automaticky aktivovány, a budou jistým způsobem tlumit negativní 

působení.  

 Například víme, že hrozí v pokladně manko (například bývalá pokladní nás okradla). 

Proto při přijímání nové pokladní prověříme její trestní rejstřík, a sepíšeme smlouvu s ní tak, 

že při jakémkoliv manku bude chybějící hotovost hrazena z jejího příjmu.  

 Pak tedy princip předem podložené podušky do ekonomiky přejmeme jakožto princip 

preventivního polštáře. 
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 Princip ekvipotenciálnosti (12) 

 (Equipotentiality) 

 Změnit pracovní podmínky tak, aby nebylo nutno objekt zvedat/spouštět. 

 Například: 

 - změnit výšku vozíku, aby se překládaný objekt mohl pohybovat v jedné rovině 

 Princip pracuje zásadně tak, že upravíme pracovní podmínky jednotky takovým 

způsobem, že posléze není nutné s jednotkou významněji manipulovat. V ekonomických 

souvislostech tohle znamená uskutečnit přípravné předpráce před operacemi, aby při 

operacích samotných již se neztrácel čas zbytečnými pohyby.  

 To například znamená před účetní uzávěrkou shromáždit veškeré dokumenty potřebné 

k uzavření účetnictví. Shromážděny byly obvykle na místo, odkud se poté rovnou začalo 

zpracovávat a kontrolovat papírové verze se softwarovými. Takový krok usnadní následné 

operace, sníží potřebný čas a umožňuje pracovníkům soustředit se na pracovní úkol, aniž by 

se museli zabývat zbytečnostmi. 

 Princip ekvipotenciálnosti tedy z technického do ekonomického pojetí přejmeme 

jakožto princip předběžného odstranění nadbytečných pohybů. 

 

 Princip naopak (13) 

 (Inversion) 

 Namísto působení diktovaného podmínkami úlohy vykonat opak. 

 Například:  

 - místo ochlazování objekt ohřívat;  

 - pohyblivou část objektu nebo vnějšího prostředí znehybnit a uvést do pohybu 

nepohyblivé části objektu, a naopak;  

 - obrátit objekt vzhůru nohama, obrátit naruby, atp. 

 Princip naopak v technických souvislostech funguje podobně, jak by mohl fungovat i 

v těch ekonomických. Rozdílem zde je to, co provádíme naopak. Zatímco v technice 
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provádíme obvykle fyzikální podmínky naopak, v ekonomických subsystémech naopak 

můžeme provést psychologické faktory, finanční faktory, atp.  

 Například místo abychom ve financování marketingové kampaně zvýšili množství 

peněz do kampaně, jej naopak snížíme. Můžeme snižovat náklady na kampaň až na úplné 

minimum. Například výrobce a obchodník Zara pracuje způsobem nevykonávat 

marketingovou kampaň za více než zlomek hodnoty jejich konkurentů. To jí dodává punc 

preciznosti s tím, že dobrá značka se propaguje sama. Sami lidé si doporučují značku.  

 Dalším příkladem by bylo namísto snižování množství pracovních míst, aby se ušetřili 

prostředky, pracovní pozice ještě navýšit s novým plánem výroby, či jen nové mozky snažící 

se vyvinout nové produkty pro další výrobu.  

 Dalším příkladem může být změna motivace z negativní, která se dříve velice hojně 

používala, na dnes více se rozšiřující motivaci pozitivní.  

 Tedy princip naopak přejeme jako princip inverzního působení. 

 

 Princip sféroideálnosti (14) 

 (Spheroideality, Curvature increase) 

 a) přejít od přímek ke křivkám, od plochých rovin ke sférickým plochám, od částí ve 

tvaru krychle a rovnoběžnostěnů ke konstrukcím sférického tvaru;  

 b) použít válečky, kuličky, spirály;  

 c) přejít od přímkového k rotačnímu pohybu, využít odstředivé síly. 

 Princip je z ekonomického hlediska trochu obtížněji vysvětlitelný. Již vzhledem ke 

sférám a křivkám v jejich subsystémech. V ekonomických subsystémech se snažíme o jistou 

úroveň racionalizace. Racionalizace je součást zefektivnění procesů. Racionalizace pracuje 

tak, že příliš složité a nepochopitelné procedury se snažíme zjednodušit, aby je bylo možno 

chápat i z hlediska lidského. Aby byly logické a pochopitelné i pro jejich uživatele 

(vykonavatele).  

 To by se dalo popsat jako zjednodušování principů od složitých (křivkovitých) do 

jednodušších, snáze pochopitelnějších, jednočařejších (přímkovitých) procesů. Po definici 

výše uvedeného již ale můžeme uvádět, že princip pracuje na opačném principu. Pokoušíme 

se rozvíjet jednoduché procesy tak, aby byly složitější, výkonnější, aby byly multifunkčnější.  
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 Například máme velice primitivní proces, ke kterému potřebujeme jen primitivního 

pracovníka. Těchto procesů, po kterých následují následné procesy, máme celou řadu. Tím 

nám vznikají logistická rozhraní, zatímco víme, že čím větší množství rozhraní, tím nám 

vzniká více problémů. Procesy tedy budeme vylepšovat tak, abychom byli schopni během 

jednoho procesu udělat několik kroků zároveň. Tím se nám sníží množství rozhraní.  

 K tomuto kroku můžeme přistoupit například tehdy, máme-li pracovní sílu, která 

pracuje s jednoduchým procesem, zatímco má kvalifikaci vyšší a nevyužitou. Tím rozvíjíme 

zkušenosti pracovníka, dáváme mu pracovní odbornost, i je lépe, efektivněji zaměstnán. Práce 

je podstatnou součástí lidského života, a pracovníci, které práce nebaví, mají obvykle menší 

výdrž. Práce, která je nudná a rutinní je také často nenaplňující. Není pro zaměstnance 

výzvou. Naplněný zaměstnanec je spokojenější, výkonnější, i pracuje precizněji, s menším 

množstvím chyb.  

 Princip sféroideálnosti z technického pojetí tedy můžeme přejmout do ekonomických 

souvislostí jako princip zideálňování obtížnosti.  

 

 Princip dynamičnosti (15) 

 (Dynamics, Dynamicity) 

 a) nechť charakteristiky objektu (zatížení, rozměry, tvar, barva, skupenský stav, 

teplota, atd.) nebo vnějšího prostředí se mění tak, aby v každé pracovní etapě měly nebo 

nacházely optimální pracovní podmínky;  

 b) rozdělit objekt na části schopné přemisťovat se jedna vůči druhé;  

 c) je-li objekt nepohyblivý nebo proces nepružný je nutno jej udělat pohyblivým, 

přizpůsobivým, nastavitelným.  

 Například: 

 - používat výměnné části objektu;  

 - učinit objekt (nebo jeho část) pružným, plastickým;  

 - zajistit možnost změny parametrů objektu podle měnících se podmínek. 

 Dynamický princip je prakticky stejný v obou zkoumaných odvětvích. Vždy jde 

původně o statický objekt, který se nehýbe, který se snažíme zdynamizovat. Zdynamizováním 

myslíme učinit nepohyblivý objekt pohyblivým. Tohoto můžeme dosáhnout přimontováním 

pohyblivých částí, či pomocných částí, které umožní pohyb. Taktéž je možné upravit 

strukturu objektu tak, že je nyní možný pohyb.  
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 V ekonomice to znamená upravit jednotku takovým způsobem, že se sama dokáže 

měnit, popřípadě přizpůsobovat se podmínkám. Částečně je toto dosaženo mnoho profesností 

jednotky. Jednotku můžeme "učit", čímž zvýšíme její dynamičnost, nebo můžeme jednotce 

přidělit pracovníky již ovládající více.  

 Taktéž je možné mít pracovní plán, který umožňuje měnit stav zaměstnanců v 

závislosti na množství potřebné práce. Nemusí ovšem jít o propouštění v případech, že není 

práce. Může se také jednat o přelévání zaměstnanců z místa na místo v případech, kdy se 

množství práce na jednotlivých pracovištích mění. V případech nemožnosti zaměstnat 

pracovníky na jiných pozicích ať už z jakéhokoliv důvodu) je možno pracovníky podržet na 

dovolené se sníženým platem. Při vzrůstu práce potom je zaměstnanec povolán zpět, aniž by 

se musel propustit, přijmout a znova zaučovat. 

 Dynamický princip tedy bez pochyby lez přejmout do ekonomických subsystémů jako 

princip dynamizace.  

 

 Částečné/nadbytečné působení (16) 

 (Partial or Excessive act) 

 Jestliže je obtížné dosáhnout 100% požadovaného efektu (danou metodou), usilujte o 

"trochu méně" či "trochu více" efektu (oné metody). Úloha se může usnadnit.  

 Tato metoda je založena na metodě "pokus a omyl". Nevychází-li metoda, kterou jsme 

využili, od které očekáváme určitý efekt, je nám řečeno využít toho efektu trochu více anebo 

trochu méně. Poté poznáme, zdali jsme třeba nezvolili chybný postup, či zdali jsou podmínky 

více příznivé trochu jinému postupu.  

 Například víme, že pracovník reaguje na přítomnost vedoucího pracovníka tak, že 

zvyšují svou výkonnost. Tedy volíme každodenní dozory vedoucího pracovníka na pracovišti. 

Brzy zjistíme, že přítomnost vedoucího pracovníka sice zvyšuje výkonnost, ovšem zvyšuje 

také zmetkovitost. Což může být dáno třeba tím, že pracovníci jsou z vedoucího nervózní, 

tudíž pracují rychleji, ale méně kvalitně. Odpovědí na takový problém by mohlo být nižší 

využití dozorů, třeba každý druhý den s tím, že možná pracovník bude pracovat rychleji 

(kvůli potenciálnímu dozoru) a stejně kvalitně (dozor je pouze potenciální, vedoucí není 

přítomen, tudíž nemusí pracovník být nervózní). Stejným způsobem to lze i obrátit a čas 

dozoru zvyšovat s tím, že si pracovníci zvyknou na dozor a budou pracovat stále kvalitně a 

rychle. 
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 Poté přejímáme parametr nadbytečného působení do ekonomických souvislostí z těch 

technických jako princip neúplného/nadbytečného působení.  

 

 Princip přechodu na jiný rozměr (17) 

 (Shift to another dimension) 

 a) přejít od pohybu (nebo rozmístění) objektu na přímce k pohybu objektu v rovině 

(2D) nebo v prostoru (3D);  

 b) změnit působení v bodu na působení v přímce / v ploše / v objemu;  

 c) změnit tvar objektu do podoby přímek/křivek/ploch/křivoploch/objemů;  

 d) použít mnohopatrové kompozice objektu místo jednopatrové;  

 e) naklonit objekt nebo položit jej "na bok". V případě několika objektů pokusit se 

změnit jejich vzájemné rozmístění v prostoru (například otoč, posuň);  

 f) využít odvrácenou stranu dané plochy;  

 g) využít světelný tok dopadající na sousední plochu nebo na odvrácenou stranu dané 

plochy.  

 Tento princip je poměrně odlišný mezi technickými a ekonomickými podmínkami. 

Zatímco v technickém pojetí se přechodem na jiný rozměr myslí fyzický rozměr (či směr, 

stranu nebo pohyb), v ekonomickém pojetí se jedná o něco složitějšího.  

 V ekonomickém pojetí se tento přechod chápe jako změna pracovního plánu. Tento 

plán zahrnuje pracovní prostředky (nejen jejich množství, ale také způsob čerpání a jejich 

struktura), také pracovníci, jejich struktura v jednotkách. Provádíme přezařazení pracovníků 

do jednotek podle jejich kvalifikace, zkušeností, osobnosti, a také podle přehodnocení 

pracovní náplně jednotky.  

 Občas nemusíme ani využívat přetvoření jednotky. Velice často má jednotka i 

vlastnosti, kterých neužíváme, a právě tyhle vlastnosti je dobrá odhalit a zdokumentovat pro 

případ pozdější potřeby.  

 Změnou struktury zde myslíme například hierarchickou strukturu, kde jen upravíme 

podřízenost/nadřízenost pracovníků dle nějakých kritérií. Taktéž můžeme měnit strukturu 

přidáváním nebo ubíráním pracovníků. 

 Budeme-li se bavit o neživých jednotkách ekonomického pojetí, změnou na jiný 

rozměr můžeme myslet například změnu plánovacího systému, účetního softwaru nebo 

časové sledy porad ve společnosti. Při změně rozměru například cafeteria plánu firemních 
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benefitů pro zaměstnance, můžeme změnit, jakým způsobem budeme vydávat bonusy. Nebo 

také kdo bude dostávat bonusy (místo řadových zaměstnanců je budou dostávat jenom určití 

pracovníci a visa versa). Také u samotného plánování cafeteria plánu můžeme změnit rozměr. 

Například jej budeme původně plánovat zavést během 3 let, kdežto situace se změní natolik, 

že chceme uspíšit jeho vykonání, zavedeme jej již za rok. 

 Tohle funguje při nejrůznějších úpravách, které nemají nic společného se zvyšováním 

nebo snižováním intenzity metody (což by byl jiný princip, viz výše). Tento princip 

způsobuje "naklánění" metody, její "převrácení na bok", nebo také změna její trajektorie. 

Trajektorií myslíme změnu trasy, může přitom dojít ke změně cíle, ovšem obvykle se uvažuje 

stejný cíl, jen rozdílná trajektorie.  

 Pojem v technické souvislosti princip přechodu na jiný rozměr tedy do ekonomiky 

přejmeme jakožto princip změny trajektorie jednotky.  

 

 Princip využití mechanických vibrací (18) 

 (Mechanical vibration) 

 a) uvést objekty, jeho části nebo prostředí do vibrací;  

 b) jestliže vibrace již existují, změnit jejich frekvenci, byť až k resonanci;  

 c) využít resonanci a antirezonanci;  

 d) použít místo mechanických vibrátorů piezovibrátory;  

 e) použít kombinaci vibrací buzených ultrazvukovým a elektro magnetickým polem. 

 Mechanické vibrace se v ekonomických systémech nevyskytují, nebudeme-li brát v 

úvahu občasné fyzikální jevy. Vyskytují se zde ovšem trochu jiné vibrace. Vibrace jako 

taková je dána kmitočtem, který vyjadřujeme v jednotce Hz. Jedná se o kmitání objektu o 

stejné amplitudě okolo ustálené osy.  

 Kmitání ekonomické jednotky se tedy dá vyložit jako frekvence provádění určité 

operace, nebo soustavy operací. Zvyšování kmitočtu provádění operace tedy znamená, že 

jednotka ji bude vykonávat čím dál tím častěji. Může se jednat o řadovou operaci, která se 

provádí několikrát denně, ale také operaci, která se provádí čtvrtletně.  

 Například operaci kontrolu účetnictví, kterou provádí naše auditorská jednotka, 

provádíme jednou ročně. Domníváme se ovšem, že její provádění častěji by přispělo ke 

snižování případného manka, či k lepšímu přehledu o majetku společnosti. Přistoupíme tedy 

ke kroku provádět účetní kontrolu naší auditorskou jednotkou každé 3 měsíce.  



44 

 

 Můžeme také přistoupit ke snižování frekvence činnosti. Například víme, že určitá 

činnost, kterou doposud vykonáváme je velmi nákladná, a její výsledky se nerentují. Poté 

omezíme výskyt této činnosti. Například provádíme pravidelný každodenní dohled nad naší 

jednotkou, jestli pracuje správně. Dohled ovšem s takovou frekvencí nás stojí příliš 

prostředků, rozhodneme se tedy o provádění kontroly práce jednotky jednou týdně, čímž 

uspoříme značné prostředky. 

 Je možnost zde i využít efekt resonance. Resonance je jev, při kterém dva objekty 

kmitají ve stejném tempu, stejně rychle, ve stejné vzdálenosti od osy a ve stejné frekvenci. 

Resonance poté obvykle znamená znásobení kmitavých jevů, což může mít za následek 

likvidaci objektu. Resonanci v ekonomickém subjektu docílíme tak, že dvě jednotky provádí 

jednu stejnou operaci ve stejný čas, stejně pravidelně. Můžeme poté spojit úsilí jednotek, 

vytvořit synergický efekt ("resonanci") a tím utvořit efektivnější operaci, kooperací dvou 

jednotek. 

 Pak tedy princip využití mechanických operací můžeme volně přejmout do 

ekonomických subsystémů jako princip frekvenčních změn.  

 

 Princip periodického působení (19) 

 (Periodic action) 

 a) přejít z kontinuálního působení k periodickému (pulsnímu) působení;  

 b) jestliže je působení již periodické - změnit jeho amplitudu/frekvenci;  

 c) využít pauzy mezi impulzy k vykonání jiného působení.  

 Tento princip je z technického hlediska dosti odlišný od předchozího, ovšem z 

hlediska ekonomického nikoliv. V zásadě jde o výše popsaný princip s drobnými odchylkami. 

Zatímco v předchozím případě se snažíme, aby naše jednotka nějakým způsobem využívala 

vibrace, aby nějak periodicky působila, zde se mi snažíme nějak působit na jednotku. Vše 

výše popsané se u tohoto principu posouvá o úroveň výše, kde jednotka (často nadjednotka) 

působí na druhou (obvykle podjednotku). Tohle působení přesně dle výše zmíněných příkladů 

se pak může měnit v jeho periodách, amplitudách.  

 Proto ponecháme princip periodického působení do ekonomických souvislostí se 

stejným názvem, tj. princip periodického působení.  
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 Plynulost užitečného působení (20) 

 (Continuity of useful action) 

 a) působit nepřetržitě (všechny části objektu musí stále pracovat na užitečné zatížení);

  

 b) odstranit běhy naprázdno a přípravné režimy.  

 Působení můžeme dělit na užitečné (efektivní) a neužitečné. K takovému 

neužitečnému působení řadíme působení, které jde mimo objekt (například při uzavření 

objektu), při předčasnému nebo pozdnímu působení (kdy například je nutno působit na vnitřní 

část, která je uzavřená, a je nutno na nějakou dobu ji odkrýt. Dalším případem neužitečného 

působení je působení neúčinné, například působení, které má příliš nízkou energii, atp.  

 Zvyšování plynulosti užitečného působení je v zásadě redukováním neužitečného 

působení a jeho nepřerušování.  

 V ekonomických subsystémech se pohybujeme ve stejných mantinelech pojmů jako 

"užitečné" nebo "působení". To znamená, že v ekonomických stejně jako v technických 

subsystémech je velice podobný princip zvyšování plynulosti užitečného působení.  

 To znamená, že například se snažíme vykonávat práci kvalitněji, ale kvůli 

nepravidelné kontrole se stále nedaří práci vykonávat, jak je požadováno. Snažíme se tedy 

zvyšovat plynulost kontroly, zavádět plynulou kontrolu namísto nepravidelné útržkové 

kontroly. Kontrola (respektive osoba, která ji vykonává) je ovšem zaneprázdněna jinými 

činnostmi. Ty označíme jako rušivé elementy a snažíme se kontrolní osobě poskytnout více 

volného času odstraněním těchto elementů. Poté můžeme přistoupit ke zvyšování plynulosti 

kontroly. 

 Tedy princip plynulosti užitečného působení převedeme do ekonomiky také jako 

princip zvyšování plynulosti užitečného působení.  

 

 Princip přeskoku (21) 

 (Skippinh, Rushing through) 

 Uskutečnit proces nebo jeho jednotlivé fáze, operace (například škodlivé nebo 

nebezpečné) s velkou rychlostí.  

 Tento princip je v ekonomice velice podobný technickému pojetí. Obvykle je spojen s 

dalšími principy, s například principem předběžného působení. Tento princip je propojen 
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právě proto, že nejsou-li dostupné volné zdroje, umožňující přeskok bez předchozí přípravy, 

je nutnost předtím vykonat další kroky.  

 Principem je přeskočit, urychlit a tím ulehčit obtížnou fázi. Stejně to funguje v obou 

sledovaných odvětvích. Rozdílem je samozřejmě prostředí, ve kterém se to provede. 

 V ekonomických subsystémech například zavádíme nový ERP systém, přičemž 

samotná instalace je poměrně obtížná. Nejobtížnější fází bývá naučit zaměstnance pracovat se 

systémem do té míry, aby se zabydlely s jeho funkcemi. To můžeme usnadnit tím, že před 

samotnou instalací zavedeme kurzy pro zaměstnance. 

 Pak tedy převádíme tento parametr z technického do ekonomického subsystému jako 

princip částečného urychlení (přeskoku).  

 

 Princip zvrátit škodu v užitek (22) 

 (Converting harm into benefit) 

 a) využít škodlivé faktory (často škodlivé působení okolí) pro získání užitečného 

efektu;  

 b) odstranit škodlivý faktor jeho kombinací s jinými škodlivými faktory;  

 c) zesílit škodlivý faktor do takového stupně, aby přestal být škodlivý. 

 Princip zvrácení škody v užitek obecně pracuje tak, že se pokouší využít i tento 

škodlivý účinek do nějakého pozitivního efektu. Tento proces může proběhnout výše 

zmíněnými postupy. Z technických do ekonomických subsystémů tento princip pracuje 

teoreticky úplně stejně. Trochu problém nastává v praxi se zvrácením škodlivých efektů do 

pozitivní roviny. 

 Například je možné škodlivý efekt odsunout do polohy, ve které již škodlivý není, či je 

přímo prospěšný. Například máme jednoho kontrolního pracovníka, a dvě kontrolované 

pracoviště. Původně je kontrola prováděna na obou pracovištích rovnoměrně, ovšem s tím, že 

na každém z nich pracovníci reagují odlišně. Na první pracovišti pracovníci reagují tak, že 

jsou nervózní, ztrácejí koncentraci, kvalita jejich výroby klesá. Na druhém je ovšem situace 

obrácená, při kontrolách se zaměstnanci snaží více a pracují rychleji, efektivněji a kvalitněji. 

V tomto případě je zvrácení škodlivého efektu ve formě snížení kontrol na prvním pracovišti, 

zatímco na druhém kontrolu navýšíme.  
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 Dalším příkladem, tentokrát odstranění pomocí kombinace s dalšími faktory může být 

následující situace. Plánování má hned několik negativních faktorů. Jedním z nich je, že 

plánování na delší období je poměrně nepřesné, vzhledem k nestálosti situace. Tento faktor 

redukujeme tím, že jej zkombinujeme s faktorem činnosti, dělat věci opatrně, raději vícekrát a 

správně. Tedy připravíme hned několik plánů budoucnosti (scénáře) pro případ nouze. 

 Proto tedy převedeme parametr technický, princip zvrátit škodu v užitek, na 

ekonomický princip, který nazveme stejně, tedy princip zvrátit škodu v užitek.  

  

 Princip zpětné vazby (23) 

 (Feedback) 

 a) zavést zpětnou vazbu;  

 b) jestliže zpětná vazba již existuje - změnit ji (její veličinu nebo vliv…). 

 Princip zpětné vazby je (nejen) v ekonomických subsystémech velmi dobře znám. 

Jako jedna ze základních manažerských činností je dokonce přímo zakomponována do každé 

jednotky. Není proto nějak složitě opisovat její význam a vymýšlet příklady jejího použití. 

Průměrný student prvního ročníku vysoké školy si sám dokáže představit dle výše uvedeného, 

co to ta zpětná vazba je. 

 Tedy princip zpětné vazby necháváme v ekonomii jako princip zpětné vazby. 

 

 Princip prostředníka (24) 

 (Mediator) 

 a) využít objekt zprostředkující anebo měnící charakter působení, (zesilující, 

oslabující, strukturující, přenášející, předávající působení);  

 b) dočasně připojit jiný (nejlépe snadno odpojitelný) objekt.  

 Princip prostředníka je velice dobře využitelný v obou zkoumaných odvětvích. V obou 

může také sloužit jako jakýsi druh prostředníka, který tlumí/zesiluje účinky působení efektů. 

V ekonomice tento princip lze využít jako například delegování činností. Delegování je jedna 

ze základních manažerských činností. Delegování spočívá v předání úkolu (obvykle) 

podřízené osobě. Ta jej poté vykoná za nás, popřípadě předá dále. Vykonáváme tím pádem 

činnosti prostřednictvím prostředníka.  
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 Jako prostředníka lze ovšem užít i objekt, nejen osobu. Můžeme jako prostředníka k 

vykonání ekonomické činnosti (či jednání s jinou jednotkou) použít jinou ekonomickou 

jednotku. Například ve spojených státech amerických se v posledních letech rozmáhá trend  

propouštění lidí prostřednictvím specializovaných firem. Funguje to tak, že si společnost 

najme firmu (či jednotlivce), která jednoduše řečeno "udělá špinavou práci" za nás. Činností 

této třetí osoby je obvykle nalézt důvod k propuštění daných zaměstnanců, a následně tyhle 

zaměstnance propustit. Vedení zaměstnávající společnosti poté svedou propuštění 

zaměstnanců na nový management, a zbavují se tím své viny.  

 Dalším případem je shromaždování ekonomických dokumentů, vykonávání činností 

přímo prospěšných pro společnost. Tímto prostřednictvím je outsourcing činností. 

Vykonáváme například vedení účetnictví prostřednictvím specializované firmy.  

 Využívání prostředníka můžeme dosáhnout i jinak. Například volíme prostředníka 

kvůli jeho osobním vlastnostem. Prostředník je vlastníkem osobních vlastností, které mi 

nevlastníme, například je dobrým motivátorem, zná techniky vyučování, a v našem plánu je 

učení zaměstnanců novým pracovním technikám. Proto si pořídíme prostředníka, který 

složitější úkol vykoná za nás.  

 Proto tedy technický parametr využití prostředníka přejmeme do ekonomických 

subsystémů jako princip využití prostředníka.  

 

 Princip samoobsluhy (25) 

 (Self-service) 

 a) objekt musí sám sebe obsluhovat, vykonávat zcela (nebo částečně) všechny 

pomocné operace vykonávané s objektem (opravné, kontrolní, nastavující, transportní, atd.);

  

 b) využít odpady (energie, látky).  

 K tomu je žádoucí využít, například:  

 - látky a energie a ztráty (energie, látek) technického systému;  

 - látky a energie a ztráty (energie a látek) jiných technických systémů;  

 - látky a energie prostředí.  

 Princip je z technického hlediska mírně odlišný od hlediska ekonomického. Princip 

samoobsluhy v technickém pojetí pracuje na hned několika principech výše popsaných. Jedná 

se o samoobsluhu například při využívání odpadů (princip změny škodlivin v užitek), 
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využívání ztrát (viz níže) a využívání objektů okolo (princip prostředníka). Tyhle všechny 

principy se zde skloubí tedy i v ekonomickém pojetí. 

 Princip samoobsluhy je velice podobný (v některých případech totožný) s principem 

automatizace. Rozdílem je to, že v tomto případě si objekt dokáže poradit i s částí svých 

výstupů. Například svůj odpad dále zpracovává, či je samoúdržbová. To v praxi znamená 

například, že ekonomická jednotka produkuje jako hlavní činnost strategický plán (jedná se o 

vrcholový management). K tomuto produktu je zapotřebí mnoho informací, které 

shromažďuje v několika podobách, jako papírová, elektronická, nebo třeba i předání ústní 

informace (například měkké informace). Odpadem od tohoto procesu je poté spousta 

informací, které nebyly využity a zapracovány do plánů. Tyhle informace mohou být nadále 

zapracovány do záložního plánu (přeměna škodlivého faktoru do pozitiva) nebo mohou být 

prodány jiné společnosti. V případě spolupracující jednotky může být předán té druhé 

společnosti s tím, že se bude očekávat zlepšení vztahů. Tím se zužitkuje odpad vlastním 

přičiněním. 

 Tedy tento princip samoobsluhy převedeme do ekonomického pojetí jako princip 

sebe obsluhy. 

 

 Princip kopírování (26) 

 (Copying) 

 a) místo objektu (nedostupného, rozměrného, složitého, nákladného, nevýhodného 

nebo křehkého) užít jeho zjednodušenou lacinou kopii. 

 Například: 

 - zaměnit objekt jeho optickou kopií (obrazy, odrazy,...);  

 - jsou-li již využity viditelné kopie, přejít k infračervené, ultrafialové kopii;  

 - využít při tom možnost změny rozměrů kopie.  

 Tento parametr je téměř totožný s principem popsaným níže (drahá trvanlivost za 

lacinou zničitelnost). Rozdílem je to, že v tomto parametru se kopií redukují u objektu 

parametry, které nejsou potřebné nebo nejsou mandatorní u výrobku (například 10 letá výdrž 

u mobilních telefonů či počítačů), zatímco u principu níže se redukují již parametry, které 

jsou poměrně důležité u objektu, ovšem nahradíme se jinými, více důležitými parametry. 
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 Například u již zmíněné spotřební elektroniky o kopie redukujeme dobu, kterou 

výrobek vydrží, která není 10 let potřeba (zákazník obvykle po pár letech vyměňuje výrobek a 

starý je obvykle neprodejný, vzhledem k již vyjitému lepšímu za ne o moc vyšší cenu). 

Zatímco u výměny drahého a kvalitního za levné méně kvalitní je pointou to, že oprava, či 

navrácení peněz zákazníkům, kterým se výrobek porouchal je levnější, než kvalitnější 

výrobek, který se porouchá o několik zákazníkům méně.  

 Jinak princip je velice stejný v ekonomickém stejně jako v technickém pojetí. Sem 

patří například velká obrátka zaměstnanců ve fastfoodech. Zaměstnanci se obvykle mění i s 

rychlostí 3.0. Což znamená, že na jednu pracovní pozici za jeden rok připadají tři 

zaměstnanci. Jsou to obvykle studenti, kteří si podobnou cestou přivydělávají. Pracují pak o 

prázdninách, v průběhu zkouškového období atp. Fastfoody v uvedeném příkladě pak 

využívají tohoto principu s tím, že místo nedostupných zaměstnanců, kteří by vydrželi delší 

dobu, a nemuseli se tak stále zaučovat noví a noví, využívají rychlo obrátkových 

zaměstnanců, kterým poskytnou jen nejnutnější zaškolení. V případě, že vydrží, jsou poté 

povýšeni a zaškoleni důkladněji. U takového druhu práce se vyplatí kratší zaškolení méně 

kvalifikované pracovní síly, než více kvalifikovaná pracovní síla, které musíme platit více, 

hledat ji déle, atp.  

 Pak tedy přejmeme princip kopírovaní z technického do ekonomického subsystému 

jako princip laciného kopírování. 

 

 Nahradit drahou trvanlivost lacinou zničitelností (27) 

 (Inexpensive, short-living object instead of expensive, durable one) 

 Nahradit drahý objekt souborem laciných objektů a vzdát se při tom zajištění 

některých kvalit (například trvanlivosti). 

 Například: pojistky, injekční stříkačky, atd.  

 Tento princip byl blíže upřesněn u principu výše, a jeho rozdíl mezi tímto a 

předchozím principem (kopírování). V ekonomickém pojetí tento princip tedy bude 

nahrazovat dražší a výkonnější pracovní jednotky méně kvalitními jednotkami, které budou 

ovšem lacinější k pořízení.  

 Například u vedení účetnictví. Zrovna nemáme nikoho, kdo by nám účetnictví dělal, 

třeba předchozí účetní odešla neočekávaně. Jsme ovšem v současnosti bez finančních 

prostředků, a tak si ihned nemůžeme najmout dobrou (a drahou) účetní. Situace je ovšem 
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taková, že je zrovna počátek roku, vše z loňska máme v pořádku a vyřízeno, daně zaplaceny, 

pak tedy najmeme levnou účetní, která bude pracovat buď jen na poloviční úvazek, nebo se 

od ní očekává, že brzy odejde (například na mateřskou, či do důchodu). To nám zároveň dodá 

dostatečné množství času k hledání dobré a levnější účetní jednotky jinde.  

 Další možností je také si již jinou účetní nehledat, a vzhledem k tomu, že jsme malá 

jednotka (kvůli krizi jsme redukovali stavy, obrat, byli jsme větší, proto jsme předtím měli 

kvalitní účetní), pak tedy se nám vyplatí mít účetnictví trochu v nepořádku. I při případné 

kontrole by se chyby pohybovaly řádově v tisících, za což by nám trest hrozil minimální.  

 Pak tedy přejmeme tento princip z technického do ekonomického pojetí jako princip 

snižování nákladů a kvality. 

 

 Nahradit mechanické vazby (28) 

 (Replacement of mechanics) 

 a) nahradit mechanické prostředky senzory optickými, akustickými, "zápachovými";

  

 b) použít elektrická, magnetická a elektromagnetická pole k působení na objekt;  

 c) nahradit pole (statická dynamickými, nepohyblivá pohyblivými, nestrukturovaná 

strukturovanými); 

 d) použít polí ve spojení s feromagnetickými částicemi.  

 Mechanické vazby jsou v technickém pojetí zřejmé, ovšem v ekonomickém pojetí jsou 

dosti odlišné. Vzhledem k tomu, že vazby jako takové v ekonomické jednotce nelze mít 

mechanické. Jinak by se dalo pohlížet na mechanické vazby jako na určitý druh vazeb 

založených na mechanickém pohybu. Do ekonomického subsystému by se mechanický pohyb 

dal přejmout jako určitý pohyb od vedení jednotky k jednotce. 

 Problémem je to, že všechny pohyby, nebo také pokyny jsou jednoho rázu. Jediné 

možné dělení, je na starší, neinovativní chování, které je neustále stejné a rutinní, a pohyb 

inovativní, který se od toho předchozího liší.  

 Nahrazení mechanických rutinních pohybů se tedy nahradí inovativním chováním, 

novými principy, které zavedeme do jednání s jinými jednotkami. Nemusí se ovšem jednat o 

úplné inovace, inovace totální, které jsou novými celkově, ale mohou být pouze inovační 

lokálně.  
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 Například se jedná o změnu chování k jednotce (jednou působíme na jednotku z 

nadřízené jednotky metodou "cukr a bič", a to změníme na jinou vedoucí metodu), čímž 

provedeme lokální inovaci (neboli se začneme chovat dynamicky) a od mechanických vazeb 

tímto přecházíme k nemechanickým působením, polím, atp. 

 Pak tedy převádíme princip nahradit mechanické vazby do ekonomických subsystémů 

jako princip inovace přístupů. 

 

 Využití pneu- nebo hydro- konstrukcí (29) 

 (Pneu/Hydr. construction) 

 Místo pevných částí v objektu použít kapaliny nebo plyny, částí (polštáře) pak lze 

staticky nebo dynamicky plnit plynem nebo kapalinou. 

 Tento princip je v technickém pojetí odlišný od předchozího, ovšem v ekonomickém 

pojetí je prakticky stejný jako princip předchozí (inovace přístupů). Popsaly bychom 

mechanické vazby jako neinovační pohyby, pak tedy i pevné části popíšeme jako stejné 

neinovační chování. Pak tedy nahrazení těchto částí pneu nebo hydro konstrukcemi můžeme 

popsat jako nahrazení inovačními přístupy.  

 Vycházíme-li z výše uvedeného tedy princip nahrazení pevných částí pneu a hydro 

konstrukcemi nebudeme přejímat. 

 

 Využití pružných a tenkých vrstev (30) 

 (Flexible sheils or thin films) 

 a) nahradit objemné konstrukce pružnými skořepinami, fóliemi;  

 b) izolovat objekt od prostředí pružnými a tenkými vrstvami. 

 Technicky tento využití tohoto principu znamená skoro totéž jako využívání levnější 

kopie, která bude postrádat nějaké další vlastnosti. Například nahrazení objemných konstrukcí 

pružnými skořepinami je nahrazení kopií postrádající hmotnost (pravděpodobně) pevnost.  

 Není to ovšem jenom tohle. Skořepina jako taková má celkem i jiná vlastnosti, které 

málokdy kopírují vlastnosti objektu nahrazovaného. V ekonomickém pojetí by znamenalo 

nahradit objemné konstrukce (papírové) menšími a pružnějšími jednotkami, které by měli 

(možná dohromady, možná každá zvláště) podobné vlastnosti jako veliká konstrukce. 
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 Například nahrazením pyramidální hierarchické široké struktury by mohla vzniknout 

množina menších pyramidek s hierarchickými strukturami, které by mohly plně nahradit 

jednu velikou pyramidu. Mohla by se dokonce utvořit přímo celá síť, ve které by jednotky 

fungovali, namísto standardní hierarchické struktury. Tak by se zjednodušila údržba celého 

systému, protože by se vynechalo mnoho obtížných a zpomalujících mezičlenů. 

 Celkově normální široká struktura funguje na principu předávání informací od shora 

dolů a od spodu nahoru. Čím více mezistupňů ve struktuře, tím hůře se ovládá, tím hůře se 

přenášejí informace. Namísto toho sít je dostatečně rychlejší s tím, že jednotky sdílejí 

informace mezi sebou, a taktéž s vedením přímo. Nemusí informace jít od podřízené jednotky 

k nadřízené.  

 Další užitím tohoto principu v ekonomickém pojetí je izolace určitého objektu od jeho 

okolí. Izolaci provádíme tehdy, je-li například ohrožena, nebo je ohrožující pro své okolí. 

Nastavením filtrů v komunikace s jednotkou, či stanovením hierarchické struktury v jednotce 

tak, aby byla odpovědná podjednotka schopna zajistit filtraci a izolaci jednotky od zbytku sítě.  

 Tento princip se také dá použít při pokusu o převzetí jinou jednotkou. V tomto případě 

můžeme nastavit objemnou fólii (například nadhodnocení aktiv, úpravy účetnictví) proto, aby 

jednotka vypadala větší než doopravdy je, a jiná jednotka, která ji převezme, musela 

vynahradit vyšší náklady na její převzetí. Tento princip se využívá při nepřátelském převzetí, 

kdy se snažíme "potopit loď i s nepřítelem".  

 Taktéž účelem může být zastírání výsledků před svými majiteli. Je-li například 

pohrozeno, že bude jednotka uzavřena, jestliže nedosáhne určitých výsledků, je možno využít 

tohoto principu.  

 Proto tedy tento princip přejmeme do ekonomického hlediska jako princip pružné 

vrstvy. 

 

 Použití pórovitých materiálů (31) 

 (Porous materials) 

 a) učinit objekt pórovitý nebo doplnit pórovité prvky (přísady, povrchy,...);  

 b) jestliže objekt je již pórovitý, předem zaplnit póry nějakou látkou. 

 Například: tryska rakety, opalovací kontakt, tepelné trubice.  
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 Technicky obecně pórovitost znamená, že je možno do objektu pronikat s určitou 

efektivností, a v určitém objemu. Póry jsou dutiny nejrůznějšího tvaru, přičemž řada 

hydraulických vlastností je důsledkem pórovitosti. Póry mohou obsahovat jak tekutinu, plyn, 

tak pevnou látku, podle které poté se odvíjí dodatečné vlastnosti materiálu. 

 V ekonomických poměrech je tento princip zavedení pórovitosti, tedy přejímám 

jakožto zavedení možnosti vnikání do jednotky. Nejedná se o vnikání jiné (ekonomické) 

jednotky, to už je princip jeden v druhém. Toto pronikání dovnitř může být jednotkami 

technickými, také materiály nebo informacemi.  

 Jedná se například o proniknutí nové technologie zvenčí do jednotky. Třeba nové 

účetní techniky, nový zákon. Míra propustnosti poté značí, jak jednoduše tento nový zákon o 

účetnictví pronikne do jednotky. Tím nemyslíme fyzické proniknutí, ovšem jak jednoduše se 

jednotka dokáže naučit novým principům do té míry, aby jimi skutečně vládla, aby jim 

rozuměla.  

 Dalším příkladem je pronikání materiálu dávajícím nové vlastnosti jednotce. I 

proniknutí materiálu do ekonomické jednotky může mít pozitivní vlastnosti. Proniknutí 

finančních prostředků (zde výhradně ve formě bonusu pro jednotku) a snadnosti, s jakou tento 

bonus pronikne dovnitř, dává jednotce (obvykle) motivaci pro další a tvrdší práci. Také nový 

druh toneru do tiskáren, který se nezasekává, funguje rychleji a levněji má na jednotku 

podstatný účinek. Jednotka nemusí být deprimována v časové tísni ještě tím, že prostředek k 

práci přestane pracovat.  

 Jednoduchost může vyjadřovat v tomto případě schopnost jednotky přijímat zvenčí, 

také snadnost předpisů umožňujících vkládat do jednotky, atp. 

 Pak tedy převedeme technické použití pórovitých materiálů do ekonomického pojetí 

jakožto princip snadnosti vnikání do jednotky.  

 

 Princip změny optických vlastností (32) 

 (Changing optical properties) 

 a) změnit zabarvení objektu, jeho části nebo vnějšího prostředí;  

 b) změnit stupeň průzračnosti objektu nebo vnějšího prostředí (nejen vůči světlu, ale i 

vůči jiným působením);  

 c) použít barevná aditiva ke sledování těžko viditelných objektů/procesů;  
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 d) jsou-li již aditiva užita, použít luminiscenční indikátory, značené atomy, ionty, 

izotopy. 

 Princip změny optických vlastností je z ekonomického hlediska velice podobný 

předchozímu principu používání pórovitosti materiálu. Rozdílem je to, že při pórovitosti 

materiálů zkoumáme snadnost průniku objektů, jednotek, materiálu směrem dovnitř. Při 

tomto principu zkoumáme naopak, jak jednoduše pronikají informace zevnitř jednotky ven. 

Tentokrát nemluvíme o pronikání materiálu směrem ven, vzhledem k tomu, že se jedná o 

změnu optických vlastností jednotky. Také směr materiálu ven (ať už produkt nebo odpad) 

patří do jiných principů (například princip zpětné vazby, atp.). 

 Znovu se jedná o snadnost průniku skrz filtry obklopující jednotku, informací směrem 

ven. Informacemi se myslí nejen informace, která je využita pro činnost jednotky. Také se 

jedná o kontrolní činnost auditorských orgánů, nebo jak dobře jsme schopni zvenčí sledovat 

procesy, které se odehrávají uvnitř jednotky. K usnadnění sledování procesů můžeme 

využívat znázornění procesů pomocí procesních map, a také pomocí značených objektů, které 

necháme projít procesy tak, aby bylo možno je vystopovat.  

 Proto tedy přejímáme tento technický parametr, princip změny optických vlastností na 

ekonomický princip změny transparentnosti.  

 

 Princip stejnorodosti (33) 

 (Homogenity) 

 Objekty v interakci musí být co do materiálu/vlastností stejné/blízké.  

 Což v ekonomickém pojetí znamená, že jednotky, objekty s dalšími jednotky a 

objekty, se kterými jsou v kontaktu, nějak sjednotíme. Buďto sjednotíme jejich materiál, 

pracovní náplň nebo charakteristiku, pomocí které je možno je sblížit. 

 Například máme jednotku zpracovávající operační plán výrobní jednotky, která 

komunikuje s touhle pracovní jednotkou (aby mohla racionalizovat plán). Jednotky čistě 

výrobní a čistě ekonomická (plánovací) jsou dosti rozdílné, a v základní formě spolu 

komunikují jen na nejběžnější úrovni. Princip stejnorodosti je snaha přiblížit (v ideálním 

případě homogenizovat) jednotku výrobní a ekonomickou. Toho můžeme dosáhnout 

například tím, že do ekonomické jednotky zavedeme podjednotku (člena) výrobní jednotky do 

ekonomické jednotky. Tím se jednotka částečně přiblíží chápáním a chováním druhou 

jednotku.  
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 Tohle přiřazení může být dočasné nebo trvalé. Také nemusíme přiřadit pracovníka, 

aby se promíchala jednotka, ale můžeme provézt změnu pracovní náplně v jedné jednotce za 

práci v druhé (je-li to možné). Taktéž je možnost poskytnout tréninky, školení pro jednotky. 

Taktéž se zde nabízí možnost teambuildingu.  

 Uvedený příklad je uveden v extrému k poukázání na možnosti homogenizování, 

ovšem lze použít výše uvedené principy i na homogenizování jednotek jako účetní a 

plánovací, či jiná blízká. 

 Proto tedy přejmeme tento princip do ekonomiky jako princip homogenizace 

jednotek.  

 

 Odhození a regenerace částí (34) 

 (Rejecting and regenerating parts) 

 a) odhodit (rozpustit, odpařit) nebo ještě v pracovním procesu modifikovat část 

objektu, která splnila svou funkci nebo se stala zbytečnou, bezprostředně v průběhu práce, 

nebo ji použít k novému účelu;  

 b) obnovit spotřebovávané části objektu bezprostředně v pracovním procesu. 

 Odhození a regenerace částí objektu, v našem případě jednotky je do ekonomického 

hlediska poměrně snadné analogovat. Analogicky i u ekonomické jednotky je možno odhodit 

její části (v případě živé výkonné jednotky osoby, v případě například jednotky plánu upustit 

od jejích částí od vykonávání).  

 Odhození provádíme přímo za plného fungování objektu, bez přerušování práce. 

Odhození je na rozdíl od upuštění očekávané. Obvykle probíhá z nedostatku energie k udržení 

celé jednotky pohromadě anebo v přebytečnosti jejích částí tak, aby pracovala efektivněji. 

Například máme v účetní jednotce větší množství účetních, kteří začínají být přebyteční, tedy 

očekáváme propuštění některého. Při vhodné příležitosti bez okolků jednoho propustíme 

(například pro špatnou pracovní kázeň).  

 U neživých jednotek můžeme upustit od vykonávání částí plánu, které se v průběhu 

času ukázaly jako nevhodné pro měnící se situaci. Zaváděním nového systému odměňování 

zaměstnanců probíhá ve společnosti řada změn, mění se mírně postoj k práci zaměstnanců. 

Pak se tedy rozhodneme, že posledním bonusem pro zaměstnance, firemní vozy, vyřadíme z 

programu cafeteria plánu, vzhledem k obavám, že by to mohlo ještě zhoršit pracovní morálku 

a zneužívání firemního postavení.  
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 Regenerace je přesně opačný proces, ve kterém přímo za provozu nějakou chybějící 

část přijmeme. Nemusí se jednat čistě o technickou regeneraci části, která tam předtím byla, 

ale můžeme připojit i část, která tam předtím nikdy nebyla, ovšem nyní je po ní poptávka.  

 Pak tedy technický princip odhození a regenerace částí přejmeme do ekonomického 

pojetí jakožto princip nárůstu a odumírání částí jednotky za chodu.  

 

 Změna fyzikálně-chemického stavu objektu (35) 

 (Transformation of the physical and chemical properties, parameters, states of an 

object) 

 Změnit fázový stav objektu, souhrnné vlastnosti a parametry objektu. 

 Například změnit: 

 - agregátní (fázové) složení objektu, celkové parametry objektu;  

 - koncentraci nebo konzistenci;  

 - hustotu;  

 - stupeň elastičnosti;  

 - teplotu;  

 - chemickou aktivitu,… 

 Technický parametr změna chemicko-fyzikálního stavu objektu má výhodu v tom, při 

posuzování fyzických objektů má každý z nich nějakou chemickou a fyzikální vlastnost. Při 

posuzování ekonomické jednotky sice taky se zde vyskytují, ovšem obvykle je nebereme v 

úvahu.  

 Ostatní změny ovšem bereme v úvahu, které se avšak stahují s obtížemi k tomuto 

principu. Obecně by se tento princip dal přejmout jako jakákoliv změna veličin ekonomické 

jednotky. Ovšem o změnách u ekonomických jednotek pojednáváme celou podkapitolu 4.1. 

Tudíž tento princip můžeme přejmout jako změnu charakteristických rysů účetní jednotky.  

 Budeme se tedy zde zajímat čistě o charakteristické znaky, kvůli kterým jednotku 

zaměstnáváme. Můžeme měnit její charakteristické (pro nás důležité) anebo nedůležité znaky. 

Tou první skupinou se budeme zabývat zde, přičemž zabývání se tou druhou se částečně 

zabýváme u principu tenkých vrstev.  

 Tyhle znaky pro nás důležité mohou být například pružnost jednotky (a další výše 

popsané). Nízkou pružnost u jednotky oceňujeme zejména pro stálost jednotky. Ovšem při 
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dnešní rychle jedoucí situaci nám může spíše pomoci vysoká flexibilita. Proto změníme pro 

nás důležitý parametr stálosti, na pružnost, schopnost reagovat přizpůsobovat se novým 

podmínkám tak, aniž by se jednotka poškodila.  

 Tento princip tedy přejímáme z technického do ekonomického pojetí jakožto princip 

změny charakteristických znaků. 

 

 Princip využití fázových přechodů (36) 

 (Phase transitions) 

 Využít efekty vyskytující se v průběhu přechodů mezi látkovými stavy, například 

změnu objemu, vodivosti, vylučování nebo pohlcování tepla,… 

 Ekonomická jednotka na rozdíl od technické jednotky se obvykle neustále mění. 

Nemluvíme tentokrát o malinkých změnách, typu podjednotka začne mluvit dalším jazykem. 

Tato výhoda mu pravděpodobněji nijak nepomůže. Jednotka je obvykle dynamickou, měnící 

svou strukturu, podjednotky, nebo také charakteristické vlastnosti jednotky. 

 Tyhle neustálé změny jsou obvykle (né vždy) postupné, mohou být plánované nebo 

nárazové. Za přechody mezi jednotlivými stavy považujeme mezistav mezi stavem výchozím 

a zamýšleným. Například mezistavem mezi stálostí a flexibilitou je částečná flexibilita. Tento 

princip z ekonomického hlediska využívá charakteristické parametry mezistavů k svým 

účelům.  

 Tyto stavy mohou mít velice užitečné charakteristické veličiny, které se mění v 

průběhu změny stavu jednotky. Například jednotka flexibilní při svém přechodu na jednotku 

stálou může využít své stálosti i za nepříznivé situace, a v momentě, kdy se naučíme se situací 

zacházet, tak se jí můžeme přizpůsobit. Tak využijeme obou vlastností jednotky.  

 Toho můžeme dosáhnout například tím, že jednotku měníme od starších zaměstnanců, 

kteří již mají své zkušenosti a obvykle jsou stálejšími, k mladším zaměstnancům, kteří jsou 

flexibilnější, originálnější a inovativnější (obvykle). Také tento proces můžeme provést 

vzděláváním zaměstnanců, které uzpůsobíme pro své účely.  

 Také u neživých ekonomických jednotek můžeme využívat jejich přechodu mezi 

stavy. Například měnící se systém firemních bonusů ze stávajících fixních bonusů ve formě 

financí se snažíme změnit na bonusy cafeteria plánu. V mezistavu mezi těmito dvěma stavy 
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ovšem můžeme například ještě dávat první druh bonusu jedné skupině (která o to stojí, ještě 

než tento bonus zrušíme) a druhé skupině již dávat nový druh bonusů.  

 Pak tedy přejímáme technický princip využití fázových přechodů na ekonomický 

princip využití charakteristik mezistavů.  

 

 Princip využití tepelné dilatace (37) 

 (Thermal expansion) 

 a) využít tepelnou roztažnost nebo smrštivost materiálů;  

 b) použít několik materiálů s různými koeficienty tepelné roztažnosti.  

 Tepelná dilatace je roztažnost materiálů. Jedná se o roztahování materiálů, zvětšování 

jejich objemu v závislosti na zvyšování teploty. Zvyšování teploty je předávání energie 

objektu. Čím více energie má, tím má objekt vyšší teplotu. To znamená čím má více energie, 

tím má větší objem.  

 Jak jsme si v kapitole výše uvedli, tak objem převádíme do ekonomických souvislostí 

jako množství zaměstnanců. Pak si analogicky odvodíme, že tepelná dilatace je vlastně 

zvětšování množství zaměstnanců jednotky při zvětšujícím se obnosu prostředků na chod 

jednotky. Zvětšující se prostředky na chod jednotky mohou být vyvolány rostoucí náročností 

nebo množstvím zadávané práce, či příprava na nadcházející těžší úkoly, atp. 

 Pointou tohoto principu je využít měnících se vlastností jednotky, která se roztahuje v 

rámci zvětšování objemu prostředků. To může například být jednotka je nyní větší o několik 

pracovníků, kteří ještě nejsou plně vytíženi, tudíž mají více času na sebezdokonalování, na 

víceprofesnost, či na prácí v jiných jednotkách.  

 Také zvětšené jednotky je možno využít při skupinových úkolech, při kterých v 

předchozích počtech nebyly schopny dosáhnout. Tím se jednotce otevírají nové možnosti.  

 Možnost využití dilatace jednotky je také při spolupráci malé, ještě nedilatované 

jednotky, u které se ví, že její dilatační koeficient je nízký, a větší jednotky s větším 

dilatačním koeficientem. Toho se dá využít například při snaze využít nestejnorodé vlastnosti 

jednotek ve stejný časový okamžik. Například malá jednotka je pružná, zatímco větší je stálá. 

Tím se dá dosáhnout zpracování úkolů pružně (některých částí) a některých úkolů stále.  

 Pak tedy přejímáme technický princip využití tepelné dilatace materiálů do 

ekonomických subsystémů jako princip ekonomické dilatace jednotky.   
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 Princip využití silných okysličovadel (38) 

 (Strong oxidants) 

 Použít objekty zajišťující intenzivnější vzájemné působení, než dosavadní objekty. 

 Například:  

 - nahradit obyčejný vzduch vzduchem obohaceným o kyslík;  

 - nahradit vzduch kyslíkem;  

 - působit na vzduch nebo na kyslík ionizujícím zářením;  

 - použít kyslík obohacený ozónem;  

 - ozonizovaný (nebo ionizovaný) kyslík nahradit ozónem.  

 Princip využití silných okysličovadel pracuje na principu využití katalyzátorů, které 

umožňují rychlejší reagování objektů na sebe. Může se jednat o zajištění okolí objektů, které 

bude podporovat reakce objektů či jednotek. Může se také jednat o umístění reaktivnějších 

podjednotek přímo do jednotek.  

 To v ekonomické praxi může znamenat využití veřejných služeb organizací 

podporujících naši činnost. Například jestliže se jednotka snaží zinternalizovat nadjednotku 

(například podnik) pak se snažíme využít pomoci Generálního ředitelství pro podniky a 

průmysl, která nám urychlí celou "reakci" (činnost) být internalizovanější. Nebo také 

pracujeme-li s inovační jednotkou, pak se snažíme využít pomoci katalyzátorů ve formě 

organizací CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, České Inovace, InnoSupport a 

dalších, které nám poradí, pomohou v inovačních metodách.  

 Taktéž v případě jednotky starající se o vzdělávání zaměstnanců je možnost využít 

pomoci úřadu práce, který dokáže zajistit rekvalifikační kurzy, či jiné kurzy podporující 

víceprofesnost.  

 Nejen mimopodniková sféra může působit jako katalyzátor, je rovněž možné být 

katalyzátorem pro firemní atmosféru, kterou považujeme za nejdůležitější katalyzátor 

pracovní výkonnosti ze všech. Spokojenost, vzdělání, stálost pracovníků jsou faktory, kterých 

se snažíme dosáhnout.  

 Proto tedy princip využití silných okysličovadel přejmeme do ekonomických 

souvislostí jakožto princip přidání katalyzátoru.  
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 Princip využití inertního prostředí (39) 

 (Inert envinronment) 

 Použít objekty zajišťující méně intenzivní vzájemné působení, než dosavadní objekty. 

 Například: 

 - nahradit normální prostředí inertním;  

 - přidat neutrální části nebo aditiva do objektu;  

 - uskutečnit proces ve vakuu.  

 Tento princip je přímo opačný předchozímu. Inertní prostředí je takové, které snižuje 

reakce objektů, které se v něm nacházejí. Také se jedná o prostředí, ze kterého odstraníme 

katalyzátory reakcí. Například ukončením spolupráce s výše popsanými organizacemi 

můžeme potlačit prostředí, které katalyzuje změny. Nemluvíme zde ovšem obvykle o 

změnách pozitivních. Obvykle se snažíme zastavit změny negativní, jakými jsou například 

odchod zaměstnanců, nebo zneužívání firemních výhod.  

 Katalyzátorem ženoucím zaměstnance ke zneužívání firemních výhod může být 

například velmi laxní vymáhání dodržování pravidel, či špatný kontrolní systém. Také se zde 

může vyskytovat zaměstnanec, který napomáhá, nebo přímo nabádá ostatní jednotky k 

porušování pravidel a zneužívaní volně nastaveného systému. Nastavení inertního prostředí 

poté znamená odstranění katalyzátoru propuštěním zaměstnance (nebo alespoň snahou mu 

domluvit), či nastavením pevnějšího bonusového systému a přísnějšího kontrolního systému.  

 Jak jsme se již zmínili, za nejdůležitější katalyzátor považujeme právě firemní 

prostředí, které je nejčastějším aktérem ve firemních vztazích, ve spokojenosti zaměstnanců či 

v jejich motivaci k práci. Nastavením správného prostředí může výrazně navýšit jak 

výkonnost, tak chybovost pracovníků. 

 Chceme-li odstranit faktor, který katolizuje konflikty ve společnosti mezi dvěma 

zaměstnanci například, snažíme se nalézt faktor a odstranit jej tak, aby u dalších zaměstnanců 

již neopakoval. To znamená zavedení opatření do firemní kultury takovým způsobem, že 

ovlivní nejen konfliktní zaměstnance, ale také zaměstnance, kteří by mohli být potenciálně 

konfliktní.  

 Pak tedy přejímáme technický princip využití inertního prostředí do ekonomických 

souvislostí jakožto princip odstranění katalyzátorů. 
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 Princip použití kompozitních materiálů (40) 

 (Composite materials) 

 Přejít od stejnorodé (homogenní) struktury objektu ke složené struktuře (zajišťující 

vykování několika funkcí nebo uspokojení několika požadavků).  

 "Kompozitní materiál
11

, nebo zkráceně kompozit je obecně vzato materiál ze dvou, 

nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku 

nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí." 

 Tento princip z ekonomického hlediska pojí elementární faktory mnohých dalších 

principů jako princip drobitelnosti, dynamičnosti nebo víceprofesnosti. Je zde však drobná 

odchylka. Tento princip nám říká jasně to, že jednotku (živou či ne) skládáme z rozdílných 

částí tak, abychom dosáhli vlastností, které samotné podjednotky nemají. Tím dosahujeme 

synergického efektu, učení se podjednotky od dalších podjednotek, atp. Například účetní 

jednotka mající technika pomáhající pochopit hlubiny používaného softwaru, tím vylepšit 

rychlost a odbornost při jeho používání.  

 Proto přejímáme princip do ekonomiky jako princip kompozitnosti. 

  

                                                
11

 WALES, Jimmy. Kompozitní materiály. Wikipedia: free encyclopedia. Free encyclopedia [online]. 

Publikováno 7. 11. 2006, poslední aktualizace 2. 5. 2015 [cit. 2015-2-15]. Bez DOI.   

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_materi%C3%A1l. 
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Příloha číslo 7.: Ekonomické normály a jejich použití
12

 

  

 "Aplikace ekonomických normálů je založena na znalosti indexní analýzy. Index 

představuje vývoj dané položky v čase (negativní nebo pozitivní změna). Ekonomické normály 

tudíž dávají doporučení, jak by se měly vyvíjet jednotlivé ekonomické veličiny, aby podnik bez 

obtíží dosáhl vytyčených cílů. 

 Index se nejčastěji vypočítá dle:  

 Index = (hodnota t – hodnota t-1)/hodnota t-1 

  t = rok 

 Nyní si představíme jednotlivé ekonomické normály a uvedeme si jejich význam: 

 Ivýkonů > Ipracovníků 

 Index výkonů by měl být vyšší než index pracovníků. Dodržování této ekonomické 

normály podniku dlouhodobě zajišťuje růst produktivity práce. Pro tuto ekonomickou normálu 

existují další dvě podpůrné normály: 

 Imezd > Ipracovníků    

 Ivýkonů > Imezd 

 (Dále) následují ekonomické normály, které při dlouhodobém dodržování 

zajišťují efektivní využití majetku: 

 Ivýkonů > Imateriálu   

 Ivýkonů > Idlouhodobého majetku    

 Ivýkonů > Izásob 

 Následující ekonomická normála zajišťuje při dlouhodobém dodržování dosahování 

daňových úspor (z hlediska daně z příjmů): 

 Ičistého zisku > Izisku před zdaněním 

 Další ekonomická normála zajišťuje dlouhodobou tvorbu zisku: 

 Ičistého zisku > Izisku před zdaněním > Izisku před zdaněním a úroky > Ivýkonů > Iaktiv 

                                                
12

 KLEČKA, Jaroslav. KurzySprint, účetnictví. KurzySprint, s.r.o. [online]. Publikováno 16. 7. 2014, bez 

pozdější aktualizace [cit. 2015-2-21]. Bez DOI.  

Dostupné z: http://www.kurzysprint.cz/ekonomicke-normaly-jejich-vyuziti/. 
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 Poslední ekonomická normála zajišťuje při jejím dlouhodobém 

dodržování dosahování kladných peněžních toků v budoucnu: 

 Icash-flow > Ivýnosů > Inákladů 

 Použití ekonomických normálů má své opodstatnění z hlediska efektivního 

hospodaření každého podniku. Pokud chce podnik dlouhodobě dosahovat ziskovosti, měl by 

se snažit dodržovat ekonomické normály." 
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Příloha číslo 8: Charakteristické rysy případové studie obecně
13

 

 

 Jedná se o výzkumnou metodu obyčejně užívanou v disciplínách užívajících 

kvalitativní analýzy. Mají předpoklad soustředění se na jeden objekt (jednu jednotku, obvykle 

sociologickou), kterým může být rodina, jednotlivec, pracovní či zájmová či etnická skupina 

nebo také instituce.  

 Následně případ studuje, sleduje všechny dostupné relevantní sociologické prvky jako 

celek. Typickým případem je komunitní studie. Je typické, že studie má charakteristickou 

kombinaci různých technik sběru informací. Preferovanou technikou je analýza dokumentů, 

ve spojení s přímým pozorováním objektu, případně s přímou komunikací s objektem. Taktéž 

se při zkoumání případové studie využívají zvukové a vizuální záznamy.  

 Je obecně doporučováno využití kvalifikačních metod a technik, než statistických, i ty 

ovšem mohou být využity. Zatímco ve statistickém šetření je využíváno dat z mnoha případů, 

z mnoha případových studií, v kvalifikačních metodách zkoumáme ten jeden případ. 

Případové studie vycházejí z předpokladu, že prozkoumání jednoho problému napomůže 

řešení ostatních, podobných případů. Poté ovšem nelze statisticky zobecňovat příklady a 

jejich řešení.  

 Rozlišujeme několik druhů případových studií. Celkem máme i několik dělení 

případových studií, přičemž nejběžnější jsou trojí, podle R. E. Stakea, R. K. Yina, což jsou 

dvě pokročilejší dělení, a poté ještě základní případové studie, které si nyní uvedeme.  

1. "
14

Osobní případová studie. Jedná se o podrobný výzkum určitého aspektu u jedné 

osoby. Věnuje se minulosti, kontextovým faktorům, které zkoumané události 

předcházely. Zkoumá možné příčiny, determinanty, faktory, zkušenosti a procesy, jež 

mají k této události vztah. 

2. Studie komunity. Je zkoumána jedna či více komunit na určitém místě. Hlavní vzorce 

života komunity jsou popisovány, analyzovány a komparovány. 

                                                
13

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN: 80-736-

7040-2. a vlastní zpracování 

14

Tamtéž. 



66 

 

3. Studium sociálních skupin. Zabývá se zkoumáním malých přímo komunikujících 

skupin i větších difúzních skupin. Popisuje a analyzuje vztahy a aktivity ve skupině. 

4. Studium organizací a institucí. Jsou zkoumány firmy, školy a jiné organizace, 

implementace programů a intervencí, kultura organizací, procesy změn a adaptací. 

Hledá nejlepší vzorce chování, zavedení určitého typu řízení, evaluace a adaptace. 

5. Zkoumání událostí, rolí a vztahů. Zde se studie zaměřují na určitou událost (viz body 

3 a 4). Zahrnují analýzu interakce členů skupiny, konfliktů, rolí a stereotypů." 
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Příloha číslo 9: Použitá případová studie
15

 

 

                                                
15

 PINKAVA, Václav. Případová studie ACCOM HOLDING. CCV: Informační systémy. [online]. Datum 

publikace neznámé, [cit. 2015-2-23]. Bez DOI.   

Dostupné z: http://www.ccv.cz/fileadmin/user_upload/Pripadove_studie/CS_ACCOM.pdf. 
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