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Dosavadní vývoj lidské civilizace směřuje stále rychleji ke globalizaci, kterou lze označit 
za vrchol celé třistaleté éry modernismu a která v 18. století v Evropě započala první 
industriální revoluci. Přitom obecně lze globalizaci podle MENCLA (1997) chápat jako 
hlavní vývojový směr, který cílí k jednotnému světu bez výrazných národních hranic. 
Souhrnně řečeno, je globalizace zesvětovením kapitálu a daného hospodářsko-politické
ho systému, kdy jak uvádí BÁLEK (1998), velké podniky a organizace prostupují svět a 
jejich hospodářská síla nesmírně roste. Proto nejvýraznějším rysem procesu globalizace 
je podle studií OSN rozmach investičních toků, jež vedou k značnému rozšíření tzv. dele
govaných výrob, což vede ve svém důsledku ke snížení klasického exportu a podstatně se 
urychlí také vývoz pracovních příležitostí11. S těmito jevy je úzce spojen vznik nové podo
by konkurenčního soupeření, který JIRÁSEK (1998a) označuje jako superkonkurenci. 
Tento typ konkurenčního zápasu mění charakter vzájemného měření sil neboť míří na 
samou podstatu soupeřící organizace, na její existenci a vyvolává potřebu zdokonalování 
řízení. Přitom základem procesu zdokonalování řízení zůstává tvorba a uplatňování nových 
rozmanitých postupů a opatření, jež vedou ke zvyšování efektivnosti hospodářské orga
nizace. I když se tyto přístupy rozvinuly především v průmyslových firmách, rozšiřují se 
podle RYCHETNÍKA (1998) též do obchodních služeb, nemocnic i státní správy. Současně 
globalizace mění i roli státu, která se podle názoru PERNICKÉHO a HÝBNERA (1998) 
zřejmě omezí na tvorbu zvýšené přitažlivosti jednotlivých míst pro investory. Proto budou 
sehrávat stále větší úlohu státní investice do infrastruktury území a do vzdělávacího systé
mu jako celku. 
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1. Zahraniとn' dici pFistupy  

Tak jakov I)fedchozichと  asovりch horizontech jej 6 ouasnost pina nejrznjich fi dicch 
systma a postup. Pfitom nelze zapomenout, e pes rznost novych torem rizeni zustava 
zkladem jejich d spchu pedevim 
. zskvani zkaznikl北  innou a efektivni formou, 
・ vroba pi nizkch nkladech a vysok jakosti, 	 パ 
・ poskytovni spolehlivタch slueb, 
. vasn rozeznni novch pfleitost na trhu a jejich vyuiti v pfipad vhodnosti, 
. poskytovni potfebncho servisu Po celou dobu 乞  ivotnosti vrobku, 
. spojen rychlosti napin壱ni zjmu Po produktu a jeji kvality pi odpovdajic cen壱  

Tento pHstup bude zabezpeとen tenkrte, kdy v managerskch funkcich na pHslu- 
nch pozicich budou lid', kteH budou mt: 
・ multikulturni pehled a jazykovd znalosti, 
. vnimavost na vyuiti novch ple乞itost, 
・ vnimavost na zmny podnikatelskho ptostedi, 
・ schopnost pracovat na globlnch trzch a um巨t vst mezinrodni tmy, 
. dostateとn' fi dici znalosti, ochotu poutt se do rizika a sn館et zmny, 
'schoDnosti wtvfet vhodn' pracovni tりmy a f dit jejich と  innost efektivnim zp自sobem, 
. mangersk strategick myleni dopinそn' potfebnou schopnost vytvfet originlni a 

realizovateln' vize, 
・ zajistit schopnost firmy inovovat nejen produkty svd firmy, ale i zpsobyi zeni firmy, 
. schopnost petvoit fiimnu v uci se organizaci, kde integrani funkci sehraje systd- 

mov my§leni. 

Aktulnim novタm H dicim systmem se st白v, podle JIRASKA (1993) zejm'na meto-
da turnaround, je vyu乞 v nsledujicho postupu: 

・ Soustfedとni se na j'dro podniku, tj. na nosn' a kliとov と  innosti firmy a likvidaci 

veho nadbyteとnho. Tento pfistup znamen' zvy§ovni produktivity a snizovni vech 
r 	nkladovch poloek, zejmna reijnho charakteru spolu s omezovanim zasoo a za- 

vd壱nfm preventivnich prohlidek stroja. 

・ Zv らeni atraktivnosti vりrobk a sluzeb cestou inovaci, Ktere nasim proauI'tum posi'y- 

tnou vygi u乞itnou hodnotu, je乞  tvoi co nejvys kvalitu, tzn. ptesnos1・  spoiennvosi, uvariー  
livost, ekologickou hodnotu vrobku a doprovodn servis. 

・ 'jtvoeni novho a pita乞livho jm'na firmy, jez nav e na dHvj§ tradici. Jeho 
zavedeni musi bt podpoeno vytvoenim dobfe promysleneho poslani podniKU, reaiizaci 
ーー  ー 	 J ' 	‘ 	 二 	 ‘ 	．  ' . 	 v , 	, LL 上！  一一一一ど‘」I.A 

otevfen' vnitfni i vnjSi komunikace a zasadru napravou vsecn vau,b iau'u, it り jiui a'.u'u, 

pfedsudk i pomluv. 

J 
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' Realizace sjednocen'ho a svorn'ho top managementu propojen'ho “と  innou for-
mou spoluodpovdnosti a spolurozhodovnim na nizgi d roviov hladin fi zeni. 

Proces turnaround je sm o sob nesnadnタ,と  asto realizovanタ  s pinm vynalo乏enim sil 
i と  asov zhutnno a oroto je oirozenと  doorovzen chybami v orovd壱ni. Nejとast壱j§imi 
cnyoami prirom jsou poaie nazoru JINI'I'M 11'5'O) peaevsim neourazne zanajeni procesu 
pemny, nedostaten' nebo naopak bezohledn sniovni ndklaia, pomal' sniovni 
nklad", vyi ceny za虻  elem zisku je乞  nerozhタbavaji potfebn,m zp"sobem prodej, nzka 
jakost vrobk a jejich nedostateとnタ  prodej, nedokonalタ  servis a malo prrazna reklama 
opirajic se o skuteとn' pfednosti produktu, pe乞ivajci se struktura organizace a vznouci 
spoluprce. 

Stle atraktivnim fi dicim pistupem zstv trvale i v souasnosti benchmarklng, 
jeho乞  zkladem je tv"rとi napodobovni zkugenosti jinタch と  i systdm" uit se od nejlep- 
§ich". VODAとEK a VOD 亡KOV (1996) zaazuji benchmarking do rozborovch me-
tod porovn'vni, kter jsou pova乞ovny za velmi perspektivni jak pro prevenci tak i pro 
npravna opateni. Jsou pi sv'm vznamn'm pfinosu pro firmu relativn巨  prost, nen- 
kladn' a uplatnitelnd pro g irok okruh firemnich probl'm貢. Zakladem benchmarkingu je 
podle literatury2 nsledujcich sedm krok: 
・ Stanoveni kritria benchmarkingu - koncipovni dotazniku. 
・ Piprava internich dat pro srovnni - pesn' ureni ukazatel貢. 
・Vbr podniku pro srovnni - zasadn巨  ten nejlep§i. 
・ Shrom航d巨ni externch dat s vyuitim vech mo乞nch zdroj心. 
・ Analza a interpretace dat pi pouiti i znalosti expert貢. 
・ Odvozeni cil specifickch pro podnik, je乞  se budou opirat o vりsledky analzy - zadat 

vysok cile. 
・ Vytvoeni plnu opateni k dosaeni cl" cestou tvrho 『  eeni. 

Benchmarking jako metoda ndm umo乞fiuje svm srovnnim vyrovnat se konkurenとni 
piとce, nebo jak vyplv z nazoru PORTERA (1991) tato konkurence ma2e bt zdrojm 

poueni i pfita乞livタm vzorem k pekonni zapecnictv a motivaci zm壱n v celkov organi- 
zaci. 

V souasnd dob lze benchmarking rozdlit ve smyslu poznatk S PINDLERA (1998) 
na ti zkladni druhy: 

. Vnitni benchmarking zahrnuje porovnani mezi jednotlivmi provozy nebo po- 
rovnani v oblasti pinni analogickりch funkci vdan'm podnikuと  i siti podnik organizaとn壱  
propojen,ch. Jinak eとeno, je to proces uskuteとhovanタ  uvnit organizace, kter spoiv 
v porovnni と  innosti pfibuznch d tvar nebo vタrobnich postup. 

・Konkurenとni benchmarking je velice popul白rni a vyu ノanタ， pestoe si konkurenti 
chrni sv v'imeとna f eeni a nepHli ochotn壱  o nich informuji sv potencionlni konkuren- 
ty. Spoとiv v m eni a porovnvni と  innosti firmy v亡とi svm trnim rivalam a sousteduje 
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SVOU Dozornost na konstrukci vりrobku, procesni schopnosti a administrativni metody 
とinnosti firem s nimi podnik si vzajemne Konkuruje. 

. Funkn a Drocedurlni benchmarking s poとiv v analze kvality provdnd 
とinnosti V podniku a vzor se hled nejen uprostted oborove Konkurence. 上つencnmarKm- 

oovロ  proces se Douv k porovnani vybranりch funkci pro dye nebo vice organizaci. wy 

byl tento proces‘と  innタ, je nutna spoluprace vech zairiteresovan9cl praCOvnlKU, ieciy 1 
vzorov firmy. 

V automobilovm prdmyslu vznikly nov 予  dici pistupy, kter jsou oznaovny jako 
..libov" nebo .huben" (Lean), a kter se pro vtSi libozvuCnost oznacuji jaiくo" stuue 

、司robu". Hlavnim cilem”§ tihl巨  metody je udret se na trhu, pre2t a poKud mozflO 
vyniknout pfi vyu乞ivni podpory dilich cil jimi na u rovni podniku Jsou: zvyseni procuKー  
tivitv. zv§eni kvality, zlep§eni vztahu mezi vedenim podniku a pracovnlKy, ziepseni vzaー  
hb mezi vrobcem a zdkaznikem i odbratelem3I. Proto Lean I'roductlofl v prvni race 
znamena thl sdrie pi souasn'm rozifovni vタrobkovho spektra. lento ustreani 

po乞adavek g tihld vroby se da spinit pomoci pti zakladnch parametrU stinlosu, Kiere 
jsou: 

・ thl vrobni kapacity, co Isou univerzlni kapacity schopn' rychldho pestaveni, 

je乏  zamezi pou2ivni spousty spectalnicri nasiroju. 

・ tihl'fi zen a regulovni vroby, je vede ke standardizaci sousti v navaznosti na 
systm stavebnich celk. thlou regulaci pzniv ovlivuje i uplatovani metody just-in- 
time. 

J 
ーー  

r 

・ Sthld vタrobni とasy pedstavuj i, jak zkracovni 凶robnchとaぬa prostoj" pi pfestavb 

linek, tak zkraceni doby potfebnd pro vvoj. 

・ tihl hloubka vroby, je乞  posli postaveni subdodavatel心  na tvorb壱  koneとnd hod-

noty rozfenim outsourcingu do vech oblasti s vりjimkou kliとovりch. 

・ S tihla personlni hierarchie, je乞  znamena pen§eni kompetence smrem dol亡  a 

vznik ' skupinov struktury organizace. 

Prakticky to znamen, 乞  e lean-filozof je vychdzi z と  etnch variant jednoho modelu a 

konkurenとni vhoda spo v v tom, vyrbt pokud mo2no nejvice moditiKaci ryCnle, 
pru乞n壱  a nakladov vhodn壱. Pozitivni vりvoj prl】1myslov S tihlosti, i pres taclu K nticKycn 
pipominek a vysloven,ch pochybnosti, dav S anci tto metode se dale rozvijer a jaI' 

zdaraz白uje JIRASEK (1998b) jeji pfinos pfevauje a dochzi R jejimu rozsireni 1 ClO cat- 
§ich prmyslovch odvtvi. 

Na druh' stran壱  se ve strojirenstvi a v と  innosti vrobc自  soustek prosazuje kon・  
cevce jednoduchosti Mc Kinseye, kter vychzi z t壱chto piedstav: 

・ soust『ed壱ni na rozhodujic potfeby zakaznik a na zvlast etektivni stupne viasmino 

2, 1/99 
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etzce hodnot - kl紀ov と  innosti, 

・ sni乞eni poとtu zkaznik i dodavatel pi souとasn6m zintenzivn壱ni spoluprce s nimi, 
・ zvl'dnuti vnitni kompetentnosti 斉  zeni, je乞  je zam壱 eno na jednoduch' cle a pehled- 

nd, prhlednd i mlo slo乞it postupy 〕. 

K tomuto je mo乏no poznamenat, 乞  e zakladni mylenkou McKinseyovy koncepce je 
nepatrna diferenciace vタrobk a z 弓  esti pak, je乞  jsou potebn' ku spchu (struktura sorii- 
mentu a zdkaznka, hloubka vkonu, vvoj, logistika, technologie, organizace) pfedstavu- 
je hlavni pku pro zlepeni postaveni vi konkurenci vタvojov と  innost. Zaroveh i zde se 
uplathuje zapojeni subdodavatela formou outsourcingu, co sni乏uje hloubku vkon貢. 

Jednou z metod zetihlovni firmy, kter je v souasnosti znan rozifena je out・  
sourcing, Ktery ize poete rt'iu UlNt'UVt( IソリO) aerinovat nasteaujicim zpusooem: 

Outsourcing neni nic jin'ho ne乞  pfevzeti expertiz a pramena od externi organizace, 
aby se dopinila nebo pin壱  nahradila funkce, kter' byla pfedtim zaji§tovna uvnitf organi- 
zace. 

,, Outsourcing se vztahuje k nakupu z externiho zdroje t壱ch slu乞eb a zboi, kter 
organizace pfedtim vyrbla nebo poskytovala sama" 

V rmci podnikni pfitom outsourcing znamenaとa sten nebo pin' delegovni prce 
externimu partnerovi, co乞  m za n'sledek n白kup zboi と  i slueb od cizich firem msto 
provozovni tchtoと  innosti ve vlastni reii. Jinak f eeno, jednd se o vyleovni uritch 
とinnosti, kter podle DUBA (1998) maji charakter doplhkov a v pfev nd vtin netvo 
pidanou hodnotu, ale jsou do urとit miry nezbytn'. A pr白v na tuto kategorii と  innosti je 
outsourcing zam壱 en, proto乏e je lze zskat dodavatelsky minimlnと  ve stejn' kvalit a za 
maximaln巨  stejn ve vynalo乞ench nklad, jako by to bylo u vlastnich kapacit, piem乞  
z v!jimkou zaddvni dla a jeho pfevzeti jsou ostatni problmy spojend s realizaci と  innosti 
e§eny dodavatelskou organizaci. O vhodnosti pou乞it tto metody svdとi skutenost, 

jak u'di PIKRYL (199g), 乞  e v Japonsku firmy ji乞  vce ne乏  polovinu と  innosti zaji§uj na 
zklad壱  outsourcingu. V sousednim N壱mecku je to sice dnes podstatn壱  mdn壱, nebot 
zvenとi je zaji§tovno pouze 15%と  innosti, ale trend sm壱 uje k 35 a 40% nakupovanch 
slueb. 

Outsourcing tak m芭e mit mnoho podob. Firma m e nakupovat zbo乞i と  i slu乞bu na 
zklad壱  jednor白zov smlouvy nebo ma dlouhodobou dohodu o spoluprci s jinou firmou. 
Zaddv extern勃en malou と‘ st urとit‘と  innosti nebo zaji何e z vnj§ch zdr可avelkou M st 
sv produkce. S partnerem ji poji majetkov vazby nebo jsou ob巨  firmy zcela nezavisl' 
atd. Proto lze hovoit o vice form'ch outsourcingu, jak je zejm' z n'sledujcho pehledu: 
・outsourcing charakterizuje trend, kter spoとiv v torn, e si podnik mn vci zaji§uje 

vlastnimi silami a vice nakupuje, 
・ singlesourcing - doublesourcing - charakterizuje poとet dodavatel a znamen vylen巨ni 

dod'vek na jednoho i dva partnery, 
・ globalsourcing - charakterizuje trend k nakupovni v globlnim mとHtku, co乞  signalizuje 

schopnost podniku vyuvat disponibilni zdroje v celosvtovm m tku, 
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・ interni outsourcing - znamena vylenni uritタch と  innosti z centrly nebo z hlavni 
と  innosti na samotnou dceinou spoleとnost, kter zastv ve vlivu firmy, 

・ externi outsourcing - znamen vylen壱ni urとitchと  innosti z podniku a jejich pofizovni 
od cizich a lze tuto variantu f e§it i formou odpfodeje vlastni podnikatelskd jednotky 
vlastnimu managementu, 

. smi弓en outsourcing - m吃e mt formu strategickch alianci, joint venture, kooperac 
apod. 	 1' 

Jako dorin壱ni tohoto Dojmovho pehledu je nutno si pfipomenout i pojem insour- 
cing, とi m乞  se rozumi, e podnik sam ve vlastni re2ii provozuje c innosti, 1tere ciosua 
odebiral od jinch firem. 

• interní outsourcing - znamená vyčlenění určitých činností z centrály nebo z hlavní 
činnosti na samotnou dceřinou společnost, která zůstává ve vlivu firmy, 

• externí outsourcing - znamená vyčlenění určitých činností z podniku a jejich pořizování 
od cizích a lze tuto variantu řešit i formou odpiodeje vlastní podnikatelské jednotky 
vlastnímu managementu, 

• smišený outsourcing - může mít formu strategických aliancí, joint venture, kooperací 
apod. 

Jako doplnění tohoto pojmového přehledu je nutno si připomenout i pojem insour- 
cing, čímž se rozumí, že podnik sám ve vlastní režii provozuje činnosti, které dosud 
odebíral od jiných firem. 

Vylehovnim uritタchと  innosti mimo podnik se vytvH monost tvo山y men§ch akce- 
schopnch podnikatelskch jednotek, odbourni nadmrnch § tab, podpory orientace 
na slubu zkaznikm. Zaroveh outsourcing musi bt doprovzen zmen§enim vertikln 
hierarchick と  lenitosti firmy a decentralizac delegovni odpovdnosti na ni乞e postavend 
pracovniky, aby bylo dosaeno舶  doucho efektu. Pi vyleovni と  innosti z podniku je 
vhodn' podle GULLA5' brt v 6 vahu nsledujci rozhodovaci kritria: 

Zv eni, co vylenime; jak と  innosti と  i vタrobky bu<jeme nakupovat je velmi d6l 乞itd, 
riebof vedle nespornタch klad", kter outsourcing ma, jsou tu i zaporn' strnky v tomto 
pfistupu. Outsourcingと  asto svdi k と  ist壱  nkladovmu myleni a k vytvfeni zavislosti na 

partnerovi. Proto pi uplat 
h ovni tto metody je nutno 

Krlt*ium 	N斌d耐．麟応盲I。槌z長y 	 zv航it podle doporuとeni 
JUH1NP。' nasleaujici zaiezi- 

V znarn 	Jak yznam md dai肩 d innost pro POil'J' 	tosli: 
Hospodarnost 	Kde bude innost nkladov ihodnj1 	'Sni乞eni nklad ぎn samo 

O sooe strateqii. F'ro uniat- 
Jakost 	Kde bude innost vpoadovan' Jakosti 	n壱ni outsourcingu W m壱lo 

Pruznost 	Existuj prun a/ternaカ”/ 	 svdit vce吋hod・  
. F'ozaoavK'J na outsourcinq 

Bezpe亡nost 	Je zapfna bezpenost informac 	i。  + 0hュ  iaにT,う ニ、  iOrIflo7fl,Fflb 
r 	 ・ 	J 

Kapacita 	山f. uiten ujvn了 	 tormulovat: uroven]aKosti・  
nrunost, konkurenとni situ- 

Know-how 	Kde jekd毎oz/ci know-how 	 -ace, produktivita, ceny, nか  
klady. 

・ Pravidla mez podnikem a outsourcingovタm partnerem by se m壱la と  as od と  asu opravo-
vat a dotlovat. 

・ Mla by se pravideln壱  ve stanovenタch terminech ci podle potreoy struKturalizovat, 
analizovat a posuzovat tvorba hodnot v podniku, aby nedolo k naru§eni naplovni 
kliとovch oblasti. 

・ Je potfebn' neustle sledovat zda outsourcing pfinおi podniku potebnou flexibilitu, 
vkonnost a zda neodtahuje od sebe jednotliv oblasti vkonム  a slueb z pohledu 
zkaznika, とi m乞  by utrp壱la image podniku. 

Vyčleňováním určitých činností mimo podnik se vytváří možnost tvorby menšich akce-
schopných podnikatelských jednotek, odbourání nadměmých štábů, podpory orientace 
na službu zákaznikůrn. Zároveň  outsourcing musí být doprovázen zmenšením vertikální 
hierarchické členitosti firmy a decentralizací delegování odpovědnosti na níže postavené 
pracovníky, aby bylo dosaženo žádoud-io efektu. Při vyčleňování činností z podniku je 
vhodné podle GULLA51 brát v úvahu následujíci rozhodovací kritéria: 

Zvážení, co vyčleníme; jaké činnosti či výrobky bucieme nakupovat je velmi důtežité, 
nebot vedle nesporných kladů; které outsourcing má, jsou tu i záporné stránky v tomto 
přístupu. Outsourcing často svádí k čistě  nákladovému myšlení a k vytváření závislosti na 

partnerovi. Proto při uplat- 
ňování této metody je nutno 
zvážit podle doporučení 
JOHNA6) následujíci zaleži- 
tosti: 
• Snížení riáldadů  není samo 
o sobě  strategií. Pro uplat-
nění outsourcingu by mělo 
svědčit více výhod. 
• Požadavky na outsourcing 
je třeba jasně  a jednoznačně  
formulovat: ůroveň  jakosti, 
pružnost, konkurenční situ-
ace, produktivita, ceny, na- 
klady. 

• Pravidla mezi podnikem a outsourcingovým partnerem by se měla čas od času opravo-
vat a doplňovat. 

• Měla by se pravidelně  ve stanovených termínech či podle potřeby strukturalizovat, 
analzovat a posuzovat tvorba hodnot v podniku, aby nedošlo k narušení naplfiování 
klíčových oblastí. 

• Je potřebné neustále sledovat zda outsourcing přináší podniku potřebnou flexibilitu, 
výkonnost a zda neodtahuje od sebe jednotlivé oblasti výkonů  a služeb z pohledu 
zákazníka, čímž by utrpěla image podniku. 

Krttinurn NoictůlaBligi oKtzky 

Význam Jaký význam má daná činnost pro podnik 

Hospodárnost Kde bude činnost nákladově  týhodnějši 

Jakost Kde bude činnost v požadovand jakosti 

Pružnost Existují pružné alternativy 

Bezpečnost Je zajištěna bezpečnost informací 

Kapacita Jejfužitečnévyužív 'ant 

Know-how Kde jek dispozici know-how 
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Od poぬtku devadestch let je prosazovn v managementu novタ  trend v fi zeni je byl 
HAMMREM a CHAPMPYM (1995) nazvn reengineering. Pod tmto pojmem se ro- 
zumi zsadni pfehodnoceni a radiklni pem壱na podnikovタch proces自  tak, aby mohlo 
bt dosa乞eno v!,razndho zdokonaleni z hlediska kritickりch mfitek vkonnosti jako jsou 
nklady, kvalita, rychlost a na produkt navazujic sluby. Jedna se tud箆  v podstat巨  o 
restruktualizaci podnikovch procesa a cilem doshnout vti konkurenとni vりhody a to 
cestou inovujcich zdokonaleni je乞  se projev pfedevim v lepim' uspokojovni potieb 
zdkaznik ve srovnani s konkurenci. Toto sili o u pinou pestavbu podniku na principech 
nejvyi v!,konnosti vychazi z pfedstavy, 乞  e v pHpad壱  potfeb zlepgit produktivitu a kvalitu 
o vice ne乞  10%, je nutno uskuteとnit radiklni zm壱nu v probihajicch podnikovりch pro- 
cesech, zejm'na vak v 『i dicch postupech. Tato forma zdokonalovni H zeni pitom stav 
na takovch faktorech jako je osobni odpovdnost, sebeddvra, ochota pfijmout riziko a 
snaha uskuteとhovat zm壱ny. To se tk zejm'na vedoucch pracovnik, u kterりch se v 
Hzeni pfesunuje draz z regulace a kontroly na osobni vedeni a povzbuzovni podizench, 
na dokonalej§i vyuvani t!mov pr'ce, na kreativni f e§eni probl'mu a na budovni pod- 
nikov kultury je乞  povede ke stimulaci pracovnik k lep§i a kvalitnji prci a podpo 
jejich zjem o soustavn' vzdlvni a zdokonalovni. Proto je nutno podporovat v celm 
rozsahu nsledujici話  douc principy: 
・ odpovdnost za rozhodnut pati ke kad‘と  innosti, 
・ u loha zamstnanc se m壱ni z kontrolovanch na zpinomocn壱nd, 
・ managefi se m壱ni ze supervizor na kouとe, 
・ organizani struktura se pemさhuje z hierarchick na plo§nou, 
・ hodnoceni se provdi na zaklad vりsledk", nikoliv na zaklad aktivit, 
・ pHprava pracovnik貢  se m巨ni ze§ kolen na vzdlvni. 

Pro u sp巨§n' zvldnuti nelehkch u kola v podminkch globlni konkurence si n壱ktefi 
autoi mysli, 乏  e lze u sp§n vyuit znam' metody, 7S', je乏  je vsledkem zdaildho zobec- 
nni empirickch poznatk貢  z rozborov a konzultaとni prace americk firmy McKinsey ve 
spojeni s pesnm urとenim cil" pro jednotliv stupn managementu, jak zdrazhuje ST- 
BLO (1993). Proti jejich uplati、ovni se vak objevuje kritika poukazujci na jejich statinost 
a zdarazhujici potebu aktivni a dynamick strategie je se pfizp白sobuje nejen se rychle 
m壱ncim podmnk'm, ale naopak tyto podminky diktuje. V tomto duchu je zpracovn 
novy koncept c innosti tirmyリ  Avenim, I iery vycnazi poaie r-'tiu-' aコ  I UIN'JVI 、  i''zj 
z princip sedmi dynamickych S. Jednotliv aktivni polo乞ky tohoto pfistupu tvo: 
・ stakeholders satisfactition - uspokojovni nrok spotebitelova okoli, 
・ strategie sooth-saying - pfedvd'ni ple乞itosti, co乞  umo乞huje pedb壱hnout konkurenci, 
・speed 一  lychlost akce, 
・ suprise ~ dobe naとasovana akce vytv ejci pfekvapeni, 
・ signals - aktivni ovliviiovni trhu i konkurence vyslnim znameni, 
・ shocks - poru§ovni rovnovhy trhu i konkurence neustlmi zasahy (oky), 
・ shifts - dosaeni舶  doucich zmさn v pfznivm posunu firmy na trhu. 

Z uveden'ho vyplva, 乞  e u乏  nestaとi operovat ve ze§thlen' organizaci, ale e nyni se 
thlost pich'zi tvrdost (lean and mean). Jen tak se lze vyrovnat s p心sobenim hyper- 

konkurence, kdy souasnり  management se musi neustle mさnicim se podminkm v 
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mnohdm nejen oizDsobovat, ale naopak je i aktivn spoluurとovat. Nynj§i manager 
tud吃  mysli globlnさ  a jedna lokln白, pfiとem2 vesker jeho c innost je zamerena na ou- 
doucnost. Z toho vyplv, e jednim z dle乞itタch u kol manager je pfekonavat ned自vru 
lidi ve zrn邑nu a zvldnout odror vlastnich zamとstnric貢  k uvdn zmn壱. Tento odpor 
zam壱stnanc ke zmnam je dn podle F'ALAIN/' a 1'O I VUVt( Lり 'b) temito tremi zero- 
ji: 
・ nejistota vyplvajci z pfiとin a d自sledka zm壱ny, 	 h 
・ neochota vzdat se existujicih vhod, 
・ obava z nepromylenosti uvdとn' zm巨ny. 

S potfebou zk' vazby na zakaznika je vyvoln tlak pedevim na oblast marketingu 
firmy, kde je zdarazhovna LANDOU (1998) poteba nejen tv心ri segmentace vychze- 
jici z pochopeni dynamiky m壱nicich se hodnot, poteb a oとekvni zkaznik, presenta- 
ce podnikov kultury orientovand na slu乞bu zakaznikm, jako na jejich nejvyi hodnotu, 
ale i prosazeni strategick dimenze marketingu. S tm souvisi pechod marketingov 
praxe od tradiとniho mixu,, 4P" k modernimu pojeti,, 4C', je乞  pedstavuji: 
・ customer benefits - celkov uitek pro z4kaznika, 
・ customer cost - delkovd nklady na zskvni a u乞it vrobku, 
・ conveniene - komfort, pohodli zkaznka, 
,communication - oboustranna komunikace. 	一  

V e uveden pfehled metod souasn'ho managementu zcela nepokrv vechny 
formy fi zeni, kter jsou nyni v boji za ziskvni konkurenとni vhody firmami vyu乏ivny. 
Sousteuje pozornost pouze na ty, kter umo乞huji dokumentovat souとasnタ  vvojov 
trend a jsou pfipadn vyu乞ivny i v na§em podnikatelskm prostedi. Zvld弓tni zmnku pi 
tto pile乏itosti je nutno vnovati kybernetick form壱  racionalizace zeni, je乞  ma podobu 
informaとnho managementu. Tato forma managementu je velmi z白va乏na, nebof spoとiv 
ve zv en'm vyuiti vdeckりch poznatk v fi zeni vyuvnim informatiky a vpoとetni 
techni即．  

2. Cesk management 

Podstatnou slabinou と  esk ekonomiky je nzk konkurenni schopnost ve smyslu ne- 
scho戸nosti zem壱  ziskat exportem dostateとn' mno乞stv cizi mとny a mald tempo rstu 
hr'.bho domcho produktu. Tyto dva zkladn faktory zpochybnily dosavadni, zdanliv 
mimof'dn u spch と  esk transformace a ohrozily mo乞nost pozvednout ekonomiku na 
cestu udritelndho a rychl'ho rstu. Pes tyto と‘ steとn' nesp巨chy se vak ukazuje, 乏  e se 
nkter' podniky ji z pechodem k novりm existenとnim podminkm podnikni vypofada- 
ly a staly se u sp§nmi exportdry i do zemi s vysplm trnim prost子edim, pHpadn壱  
vyvinuly a zavedly pikov technologie, je乞  umohuji jejich sp巨§nd prosazeni na trhu. V 
dsledku toho se stal esk manager d stedni postavou transformace n'rodni ekonomiky. 
Pitom na nj musime pohlet jako na produkt sv doby a prostfedi, kter jej formuluje 
a na nと乞  sam svou managerskou aktivitou pasobi. Tato skuteとnost je dana nasledujcimi 
zakladnimi okolnostmi7I: 
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personlni kontinuitou, nebot v privatizovanch organizacich p貢sobi v manager- 
sk!ch funkcich 70 a乞  75% osob, kter byly ve vy§im a stednim managementu v minul'm 
systmu, co乏  vede ke kontinuit巨  my§leni, navyk, postoja i fi dicich praktik, 

kontinuitou podnikovch systm貢  a kultur, kter nelze zmとnit najednou, nebo 
mu pfivykly masy zam壱stnanc, 

existenci prmyslovch a podnikatelskch tradic, kter se staly souぬsti nrodni 
kultury a pronikly i do narodniho charakteru, 

faktem, 乞  e pfev n vtgina manager souasn' revoluとni pem巨ny pochopila 
jako historickou pfile乞itost, kter se naskt jednou v ivot巨. 

A tak,, socialistick manager", kter byl pedevim organiztorem vタroby a kolektivu 
lidi i znalcem improvizace v nedostatkovm hospodafstv, musel prokazat znaとnou 
pru乏nost, pfizpdsobivost i schopnost jednat v situacich, kter pro nj byly naprosto nov 
a na n配  nebyl pfipraven ve vt§in巨  pfipada ani teoreticky, と  i dokonce ani pedchozimi 
zkuenostmi. Souとasn巨  je nutno zd貢raznit, e と  esk manager と  asto mus f e§it problmy o 
jejich乞  existenci vtina manager ve sttech s rozvinutm hospodfstvm nemd ani tuge- 
ni. 

K t巨mto probl'm自m patfi nasledujici jevy: 

Pfedn壱  se jedna o deformaci myleni, kter u ns za socialismu vzniklo, a kde 
pati p『edstavy zamとstnanc貢  o pracovni morlce, piedstavy o mzd壱  a jejim vztahu k 
produktivit壱  i o vztahu pracovnik k podniku. 

Druhou oblasti pe乞itk, kter' je nutno pfekonat, jsou n壱kter metody prce, 
zejmna stedniho managementu.R ada pracovnch metod pouvanタch v nakupu, tvor- 
b zsob,H zeni 6 dr乞by, vedeni dilen apod. vbec neodpovda novタm mo乞nostem, kter 
pin‘§i souとasn' prostedi umo乞fiujici podstatn vyi efektivnost. 

Teti oblasti pe乞itk, kterd zt uji lohu pfi fi zeni firem je stle pfetrvvajci 
pfezam巨stnanost, nelogick syst'm zdravotnictv stimulujci nadm壱rnou nemocnost, i 
iada nesetn,ch probl'ma v pracovnim z白konodarstvi. 

と  tvrtou oblasti, kter zhor§uje prci と  eskho managementu jsou obecn pod- 
minky pro podnikni. Podnikatel, kter byv rozvinut' trni ekonomice nepinil sv zvaz- 
ky, by velmi rychle zmizel z podnikatelsk sfry. U ns je naopak tmf hrdinou. Piznivj§i 
podminky pro zahraniとni podniky tak vytvfi seri6znost bank v trnich zemich, proex 
portni podpora, fungujici soudy atd., co乏  jsou jevy u nas dosud v'iimeとn. 
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Mlo funkni kapitlov trh s nizkou likviditou a neexistenci tzv. rizikovho ka- 
pitlu jako moderniho investinho nastroje pro podporu rozvoje malch a stednich 
podfljk 8). 

Dali oblasti komplikujci prciと  eskho managementu je ztrta vりchodnch trh 
a nepromyglen' omezeni zbrojni v!,roby. Probldmy, kter z toho pro 亡  esk management 
vyplタvaji, pevyuji rozsah restrukturalizace bと乞n' v podnicich st'1 se stabilizovanou 
ekonomikou. 亡  esk firmy pfitom musi e§it problmy restrukturalizace pi minim'lnim 
objemu vlastnich finanとnich zdroj貢, take ka乞d projekt je hned od zaatku zat吃en zna- 
nmi vry, pokud se jim podafi vr ziskat. 

Komplikace vytvH i urit nestabilni situace po poslednch volbch, kter se 
projevuje neexistenci vldy schopnd rychlch rozhodnuti v oblasti dokonとeni trarisfor- 
mace. S tim souvisi i probl'my vznikld s neexistenci prmyslov vldni politiky, chybjici 
e§eni dal§i podpory exportu, nedoe§enim politiky podporujci vzkum a vvoj i chybjic 

zemdlskou a regionlni politikou9). 

Nzk vkonnost fi zeni podnik je d'na i n壱ktermi subjektivnimi prvky kam pat 
pedevim: 

Nedostateとnd pochopeni vlastni u lohy vedoucch v procesu pechodu od fi zeni 
hierarchickho k fi zeni autonomnmu, nebot dosud prvotn壱  pfevlda vnimni fi dic role 
jako hierarchie pravomoci s druhotn巨  pojimanou odpovdnosti. Proto pfi ud壱lovn au-
tonomie podfizenm丘  tvar貢m vtらinou pedbih delegovni odpovdnosti ped ud壱lenim 
pravomoci. Tato zahled壱nost do vlastnich pravomoci je proto brzdou nejen efektivnho 
fungovni rutinnho fi zeni, ale i pek kou pro uと  innj§i p『em壱nu managementu v sub-
jekt f zeni zm巨n. 

Pe乞ita pfedstava o d loze lidi ve firmと, nebot pracovnici jsou ve vtin巨  pfpad 
ch'pni pouze jako piniとi povinnost, kter jsou dany managementem nebo je vy」aduje 
obsluha procesム. Podle t'to pedstavy staとi vytvofit dokonal● informaとni systm a vynu- 

r 	covat si pin巨ni jeho obsahu. 

, 	Piligna orientace na e§eni probldmu misto na propracovni ple乞itosti i na 
stupni top managementu. D6sledkem probldmov orientace je vysok prunost と  esk'ho 
managementu na krtkodob巨  negativni pasobici vlivy prostiedi a t'm壱f neschopnost 
dlouhodobho pozitivnho ovliviovni vnjiho okoli podnikem. 

3. Zdvるr 

Je zfejmd, 乞  e modern zp心soby 斉  zeni pronikaji do na§ich firem velmi zvolna, i kdy 
fada t壱chto zp白soba neni ve sv podstat巨  nov. Zda se, 乞  e nejrozgienj訂  je uplatovni 
outsourcingu i kdy jeho" sp壱§n' rozifeni nar航i na petrvvajici nestabilitu hospod- 
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skho prostedi, veobecnou nespolehlivost a s ni spojenou ned白vru v dodavatele i 
mnohdy na individulni zjmy managementu. Podle pr貢zkuma provedenタch na severn 
Morav a ve Slezsku je tato forma uplathovna vtinou u と  innosti jako je d klid, stra- 
vovni zam壱stnanc丘, zapjとovni osobnich aut, ostraha objekta,5 koleni a prvni slu2by. 
M'n壱  se uplathuje. metoda benchmarkingu, i kdy se jedn' o velmi jednoduchタ f dici 
syst'm. Prosazeni tvorby podnikovりch strategickch pfistup" k H zeni je dosud nejvt瓢  
slabinou na5eho top manaqementu a jejich mengi uplatn壱ni je zrisobeno veobecnou 
necnuri K pianovani ci pnpaone neznalosti vynoci strategicKerlo rizeni tirmy jako zaklad- 
niho斉  dcho principu. 
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