
 



 



 



 



ABSTRAKT 

V bakalářské práci na téma „Inovační příležitosti v malém výrobním podniku“ jsou vymezeny 

pojmy inovace a konkurenceschopnost firmy a nejčastěji používaná rozdělení inovací. Práce 

dále popisuje dvě metody na podporu kreativity v inovačním procesu. Hlavním přínosem 

práce je analýza podnikatelských aktivit vybraného podniku a vyhodnocení jeho inovačních 

příležitosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA: inovační příležitosti, inovační potenciál podniku, konkurenceschopnost  

ABSTRACT 

Subject matter of this Bachelor work is: Innovation opportunities in the small producing 

company. In this work I define concepts of innovation and competitive company and most 

often used dividing of innovation into individual areas. Then I follow up two methods 

supporting creativity in process of innovation. Main contribution of this work is analysis of 

business activities and interpretation of innovation opportunities in company. 

KEY WORDS: innovation, competitive, product, company. 
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ÚVOD 

Od počátku devadesátých let jsou zaznamenávány i v České republice nové ekonomické 

proměny, v jejichž důsledku se české firmy častěji a ve větším rozsahu setkávají se silnou 

konkurencí firem působících na světových trzích, kde mnohdy nabídka zboží i služeb 

převyšuje poptávku ze strany zákazníků. Aby mohla firma v takové konkurenci uspět, musí 

svým zákazníkům nabídnout produkty a služby, které se buď na trhu dosud nevyskytují, 

nebo svou kvalitou a cenou převyšují nabídky firem jiných. 

Z uvedených důvodů je dnes možno setkat se u moderních a prosperujících firem 

s hodnocením konkurenceschopnosti pomocí určitých měřítek, které ve svém důsledku 

představují tzv. unikátní hodnotu produktu nebo služby, jež je pro firmu důležitým 

faktorem, který má za úkol přilákat co nejširší poptávku zákazníků. Orientace na zákazníka 

představuje pro firmu vyvíjení snahy uspokojit jeho potřeby a požadavky v co nejlepší 

kvalitě a nejkratší době, tedy schopnost konkurovat jiným firmám buď prostřednictvím 

ceny a kvality produktu, nebo nabídkou výroby a dodání produktu v kratším časovém 

úseku, než by byla schopna realizovat jiná, konkurenční firma. 

Pro dosažení výrazné a realizovatelné akceschopnosti firmy je významným ukazatelem 

správná volba optimální podnikatelské strategie. Její podstatou by mělo pro management 

moderní a prosperující firmy být zejména řešení otázek spojených s kvalitou nabízených 

produktů, rychlostí jejich dodávky na trh a v neposlední řadě i otázka výše ceny, která 

může mít rozhodující vliv především u produktů, jež jsou nově na trh dodávány. Nový 

produkt by měl zákazníka okamžitě upoutat, neboť v opačném případě by se mohl 

nacházet v postavení neúspěšného vstupu do oblasti trhu.  

Cesta k docílení konkurenčních výhod je bezprostředně spojována s inovacemi, které jsou 

nositeli schopností obrátit k sobě pozornost nového, potenciálního zákazníka. Úspěšná 

inovace pak ve svém důsledku dokáže upoutat zájem i po delší dobu, a tím posiluje 

úspěšnou konkurenční pozici firmy na trhu.  

Cílem bakalářské práce je analýza produkce a řízení aktivit vybraného podniku 

a vyhodnocení jeho inovačních příležitostí a připravenosti na jejich implementaci. 
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1 INOVACE 

1.1 CO JE INOVACE 

Inovace (z latinského „innovare“ = obnovovat) představuje koordinovaný proces 

probíhající na různých úrovních, jehož výsledkem je zásadní kvalitativní změna, kterou 

zákazník po aplikaci v praxi ocení a je ochoten za ní zaplatit.[16] 

Podle Pitry (1997) používá Evropská Komise následující definici: „Inovace je obnova 

a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, 

dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek 

a kvalifikace pracovní síly.“

Termín inovace je tedy interpretován jako nový způsob, kterým probíhá změna v myšlení, 

produktech nebo procesech. Je důležité rozlišovat, jestli se jedná o inovování nebo 

vynalézání. Všeobecně platí, že změna nebo nápad formou inovace probíhá tehdy, pokud 

je zavedena do praxe a začne se uplatňovat. Prvotním podnětem je kreativní myšlenka 

a inovace je její uskutečnění tak, aby mohla být úspěšně realizována v každodenní praxi. 

V mnoha případech nebývá rozlišován rozdíl mezi pojmem tvořivost a inovace, avšak 

tvořivost představuje pouze zrod nové myšlenky, zatímco inovaci je nutno chápat jako 

výsledek nového tvůrčího procesu. 

I když se u inovace předpokládá, že by měla vést k novému a úspěšnému výsledku, nemusí 

vždy nastat, neboť například může zničit dosud fungující organizační uspořádání, nebo 

i existenci celé firmy, která nebyla schopna inovovat dostatečně efektivně oproti jiným. 

Z tohoto hlediska zde vzniká při rozhodování o zavedení inovace vysoké riziko její 

neúspěšnosti. I přesto je inovování pro vedení firmy důležité, neboť to by se vždy mělo 

zajímat o výši nákladové efektivnosti, ke které patří, mimo jiné, i náklady na výzkum 

a vývoj, jenž je součástí inovace. Stejně tak je podstatné pro zákazníky, kteří inovovaný 

produkt očekávají. 

Za osobu, která obvykle uskutečňuje prvotní kroky k zavedení inovací, je považován 

výrobce, který vytváří novou hodnotu produktu s cílem ji prodat. Dalším, stejně důležitým 

pro rozhodnutí o zavedení inovace, je konečný spotřebitel, který je podstatným elementem 

proto, že není schopen na aktuálním trhu najít produkt, který by uspokojil jeho požadavky. 
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Pro tvorbu inovačních procesů se rozlišují dva základní podněty, z nichž první vychází 

z cíleného dlouhodobého programu, za použití výzkumu a vývoje a druhý představuje 

způsob méně formální, který vzniká samovolně při využití praktických zkušeností. 

Efektivnost inovace může být hodnocena ve dvou základních úrovních. Úroveň firemní 

využívá k měření výzkum, který se zabývá ekonomickými výsledky a financováním, 

uplatňovanou motivací zaměstnanců nebo uspokojením požadavků zákazníka. Může 

zahrnovat například příjmy z prodeje nového produktu, náklady na výzkum a vývoj, délku 

životního cyklu produktu nebo jak je produkt vnímám ze strany spotřebitelů. Druhá úroveň 

je politická - zabývá se měřením konkurenčních výhod regionů nebo zemí, v nichž hrají 

inovace svou nezaměnitelnou roli. V tomto případě mohou být inovace hodnoceny pomocí 

okruhů zabývajících se technologiemi, procesy nebo marketingem. Dalším způsobem 

hodnocení je sledování výdajů na výzkum a vývoj jako procento z HDP. Evropská unie 

v Lisabonské strategii určila, že průměrné výdaje na výzkum a vývoj by měly být 3% 

HDP.[3]

1.2 KONKURENCESCHOPNOST 

Štverková a Hofrová (2009) uvádějí, že Evropská komise definuje konkurenceschopnost 

takto: „Konkurenceschopnost, je situací na trhu, ve které se firmy nabízející výrobek, 

produkt nebo službu snaží získat přízeň zákazníka, a to s dosažením daného 

podnikatelského cíle, jako např. zisk, velikost prodeje nebo podíl na trhu. Konkurenční boj 

mezi firmami na daném trhu probíhá na základě cen, jakosti, doprovodných služeb nebo 

kombinací těchto a dalších faktorů, které zákazník pozitivně hodnotí. Proto je pilířem tržní 

ekonomiky spravedlivá a nedeformovaná konkurence.“ 

Tato definice udává, že firma je konkurenceschopná, pokud je způsobilá prosadit se na 

trhu, vytvářet a udržovat si danou výhodu před konkurenčními firmami, které figurují na 

stejném trhu. Při stále větším konkurenčním boji je schopna přežít pouze ta firma, která je 

schopná dostatečně rychle reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků, ale 

i požadavky vznikající uvnitř firmy. Firma je tedy konkurenceschopná, pokud je 

dostatečně silná na to, aby prosadila své plány na trhu, z čehož vyplývá její konkurenční 

výhoda, která má za následek činnost, jež je realizována buď levněji, nebo rychleji, než je 

tomu u jiných soutěžících firem. 
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Jeden z hlavních způsobů, jakým může být moderní firma schopna uspět na trhu, je hledání 

konkurenční výhody, s jejíž pomocí získává pevnou pozici na trhu. Je nutné, aby 

konkurenční výhoda byla založena na dlouhodobém odlišení výrobku, produktu nebo 

služby od ostatních, které jsou jinými firmami nabízeny na trhu, a budování její vlastní 

silné identity. Nové hledání pozic na konkurenčním trhu je ztíženo vlivem tzv. křížové 

konkurence, která je ovlivněna sortimentem zboží v daném okruhu podnikání. 

Nestačí hledat konkurenceschopnost firmy pouze v jejím finančním zdraví, výrobě, 

marketingu a managementu, ale je stejně důležité prozkoumávat její konkurenceschopnost 

z hlediska nových dimenzí, které se mohou projevovat v různých podobách, od designu 

firmy až po podnikové klíma. U malých a středních firem patří k důležitým faktorům čtyři 

projevy podnikání, mezi které je možno zařadit identitu, integritu, suverenitu a mobilitu 

firmy.[5,10]

1.3 VLIV INOVACÍ NA KONKURENCESCHOPNOST 

Je známo, že vznik inovací je spojen s učením se, vztahem k jiným firmám a institucím, 

kvalitou infrastruktury, IT technologiím nebo telekomunikacím.  

Uplatnění inovací má pozitivní dopad pro všechny obchodní subjekty, které jsou součástí 

daného ekonomického řetězce. Při zavedení inovací je důležité, aby firma v prvních 

krocích, mezi něž patří např. vyšší počáteční náklady, neustoupila z daných cílů 

a pokračovala v dalších krocích tak, aby uspokojila očekávané požadavky zákazníků, 

zvýšila výrobu, jejímž důsledkem je i zvýšení příjmů, atd. Při správném zavedení inovace, 

která má mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů 

spokojenost zákazníka s kvalitou a cenou výrobku, produktu nebo služby, které firma nově 

nabízí na trhu. Firma se v této situaci stává na trhu silnější, což může vést k rozšiřování její 

působnosti mimo hranice regionu, nebo dokonce do zahraničí. Při dosažení takových 

podmínek je pro firmu důležitá její připravenost na období případné ekonomické krize, kdy 

je schopna ve vhodné chvíli změnit výrobkovou řadu tak, aby byla zajištěna její funkčnost 

a plynulost chodu výroby. Firmy se silnou konkurenceschopností jsou vyhledávány 

zahraničními firmami, které s nimi vytváří obchodní sítě. Stejně tak jsou tyto firmy 

atraktivní pro zaměstnance, což napomáhá k udržování kvalitního lidského kapitálu.[9,15]  
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Podle Štverkové a Hofrové (2009) nemusí být vliv inovací na konkurenceschopnost firmy 

vždy pozitivní, neboť její úspěch je posuzován podle toho, do jaké míry se jí podaří naplnit 

očekávání od plánované změny. Rozhodne-li se firma zavést inovaci a není schopná si 

zajistit dostatečné finanční krytí, může dojít k situaci, že se ocitne v platební neschopnosti, 

která může vést i k jejímu zániku. Takový neúspěch může být způsoben výběrem špatné 

inovační strategie, nevhodným uplatněním na trhu, ale i nesplnitelným očekáváním. 

Obecně se dá tedy konstatovat, že nejčastěji dochází k chybám při volbě nevhodných 

inovačních aktivit ze strany managementu dané firmy. Chce-li management firmy zajistit 

plynulý a úspěšný rozvoj, musí pružně reagovat na neustále se vyvíjející podnikatelské 

prostředí pomocí následujících kroků: 

• Hledání nových podnikatelských příležitostí, které jsou v rámci inovací ve firmě 

aplikovány. 

• Založení dalšího inovačního rozvoje. 

• Snížení rizik ohrožujících úspěšnost a životaschopnost nových inovačních aktivit 

na minimum. 

1.4 PODPORA INOVACÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 

Stejně jako jednotlivé firmy, tak i stát jako celek má snahu udržet si svou 

konkurenceschopnost mezi jinými územními celky. Jednotlivé státy Evropské unie mají 

možnost na podporu inovací získat prostředky z dotací Rámcového programu 

Konkurenceschopnost a inovace (CIP) na léta 2007 – 2013. Program je komunitární a je 

zaměřen na podporu inovací, ekoinovací, podnikání, informačních a telekomunikačních 

technologií a energetiky. Podstatným hlediskem tohoto programu pro podporu 

podnikatelských subjektů je ta skutečnost, že 60 % rozpočtu je určeno pro malé a střední 

firmy. Rozpočet tohoto programu dosahuje výše 3,622 mld. EUR pro celé programové 

období 2007-2013.[10] 

Vzhledem k tomu, že Evropská unie podporuje rozvoj inovací, byl v roce 2008 založen 

Evropský technologický a inovační institut (EIT), jehož náplní by měla být pomoc 

při efektivní přeměně výsledků výzkumu a vzdělání a inovační komunity v Evropě, tzn. 

podpora partnerství mezi výzkumnými ústavy, vysokými školami, soukromými firmami 

a dalšími zúčastněnými stranami. V rámci této podpory inovací v Evropské unii byl rok 
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2009 prohlášen za Evropský rok tvořivosti a inovací, a přestavoval významnou iniciativu, 

která do svých aktivit zahrnovala členské státy, instituce EU a řadu investorů. Cílem této 

iniciativy bylo představení inovativních přístupů řešení problémů v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti, a to na všech úrovních. Myšlenka Evropského roku tvořivosti a inovací 

byla založena na tom, že budou využity pouze stávající finanční prostředky a zdroje tzn., 

že aktivity nezatíží unijní rozpočet.[10]

1.5 INOVAČNÍ PROCESY A STRATEGIE JEJICH REALIZOVÁNÍ 

Inovační procesy jsou z ekonomického hlediska velice nákladné a po dlouhou dobu mohou 

být značnou zátěží pro část využitelných zdrojů firmy. I přes finanční a výrobní náročnost 

by však měly být tyto procesy přínosem, pokud jejich uskutečněním bude mít firma šanci 

přežít v silném konkurenčním prostředí. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že téměř 

35% inovací buď není ukončeno zavedením nového výrobku na trh, nebo se nově 

vytvořený produkt nesetká mezi zákazníky s očekávaným úspěchem. Příčiny jsou 

nejčastěji spojovány s nesprávným rozhodnutím již v prvních fázích inovačního projektu. 

Těmto chybám se dá při dostatečné přípravě a využití zkušeností zainteresovaných 

kvalifikovaných osob poměrně snadno zabránit.  

Obecně se uvádí 6 základních inovačních pojetí: 

• Snížení ceny bez změny koncepčního a technického řešení výrobku. Základním 

a rozhodujícím prvkem je zde snížení výrobních nákladů. U produktů se nemění 

jeho stávající provozní a funkční vlastnosti, ale dochází ke změně ceny, a to jejím 

snížením. U tohoto pojetí se jedná o 11% z celkového objemu inovací. 

• Nalezení nových možností uplatnění pro stávající výrobky. Podstatou je zde 

možnost vzniku příležitosti pro nahrazení stávajících produktů jiných výrobců 

v odlišném odvětví. Dochází zde ke změně konečného uplatnění na trhu spolu 

s použitelností těchto produktů v jiných provozních podmínkách. Nalezení nových 

možností uplatnění pro stávající výrobky probíhá u 7% z celkového objemu 

inovací. 

• Vylepšení nebo změna některých výrobků v existující řadě nabízených 

produktů. Jde o nahrazení již nabízených výrobků novými, jejichž základem je 

stejné koncepční řešení, ale dochází u nich buď ke zvýšení provozních schopností, 
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nebo k vylepšení funkčních parametrů než jsou ty, které byly dosud dostupné 

u stávajících výrobců. Vylepšení nebo změna některých výrobků v existující řadě 

nabízených produktů je vykazováno u 26 % objemu veškerých inovací. 

• Rozšíření již existující řady výrobků. Jedná se o nový produkt, který nebyl dosud 

ve výrobě dané firmy realizován, a tím se rozšiřuje spektrum stávající řady 

výrobků. I v tomto případě však může být takový výrobek na trhu dosud neznámou 

novinkou. Rozšíření již stávající řady výrobků představuje celkem 26 % objemu 

inovací. 

• Nová řada výrobků - u tohoto inovačního pojetí se nemusí nutně jednat o nové 

produkty, podobné mohou již na trhu existovat. Pro firmu to ale znamená provedení 

změny z hlediska jakosti, která se běžně vyskytuje ve stávající nabídce. Výhodou 

zde je, že v počáteční fázi se může výrobce orientovat na trh, kde je již jeho 

postavení dostatečně stabilní a výsledkem inovace produktu je zde ta skutečnost, že 

je i nadále schopen uspokojit své zákazníky a zachovat získanou image. Nová řada 

výrobků zabírá 20% veškerého objemu inovací. 

• Koncepčně zcela nový produkt, založený na optimálním využití nové technologie, 

která dosud nebyla v tomto pojetí nikde a nikdy použita. Tento druh výrobků tvoří 

zhruba 10% veškerého objemu inovací.[2,3] 

Při aplikaci výše vyjmenovaných základních inovačních pojetí se nemusí výrobci 

zaměřovat pouze na jeden typ, ale jistě bude výhodné zařadit do svých inovačních projektů 

ty, které jsou pro danou firmu optimální z hlediska požadovaného výsledku jejich výrobní 

činnosti. 

Chce-li výrobce dosáhnout úspěšného vstupu na trh, musí zachovat při zabezpečování 

inovačního projektu určitá pravidla, mezi která je nutno zahrnout zejména počáteční 

vyhodnocení proveditelnosti inovačního záměru, dále provést předběžné vyhodnocení 

situace na trhu, vyhodnotit možnosti firmy (její silné a slabé stránky), analyzovat finanční 

i organizační stránku vývoje nového produktu, jeho zkušební prodej a v neposlední řadě 

uvedení nového produktu na trh. 

Z tohoto hlediska nelze podceňovat a opomíjet podstatné marketingové činnosti, které by 

měly být realizovány v prvních fázích předpokládaných inovačních projektů. Nelze 

dopustit, aby se rychle přecházelo od vzniku tvůrčího nápadu k projektování a vývoji 
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nového produktu bez toho, aby byla zvážena jeho proveditelnost, či připravenost trhu 

akceptovat takový nový výrobek. V žádném případě není možné, aby se firma orientovala 

stejným způsobem, jak činí její konkurenti, neboť by nebyla schopna vytvořit pro svůj 

nový produkt vhodné konkurenční výhody, jež by tento produkt diferencovaly od 

konkurenčních produktů. Důležité je také připomenout, že klíčem k úspěchu nového 

produktu může být i volba správného termínu uvedení na trh a v důsledku toho získání 

výhod pro zákazníka u vlastního produktu. 

2 ROZDĚLENÍ INOVACÍ  

Inovace se nejčastěji dělí do čtyř základních typů podle oblastí, v nichž probíhá:  

• Inovace produktu 

• Inovace procesu  

• Inovace organizací 

• Inovace marketingová 

2.1 INOVACE PRODUKTŮ  

Produktová inovace představuje jeden z nejrozšířenějších druhů, který spočívá ve 

vylepšení technických a užitných hodnot výrobku nebo služby. Nejčastějším cílem inovací 

produktů bývá snaha firmy prosadit svůj výrobek a získat nové konkurenční výhody při 

jeho zavedení na trhu. Jedná se o produkty zcela nové nebo o ty, u kterých došlo ke 

změnám technických vlastností, součástí, použitých materiálů, softwarů nebo užitné 

hodnoty. 

Na druhou stranu nelze za produktovou inovaci považovat změnu designu, pokud ovšem 

s touto změnou nedochází zároveň i k jiné charakteristické přeměně výrobku. Mezi inovaci 

produktu dále nelze zařadit jeho pravidelné sezónní úpravy a rutinní změny. 

K cílům inovací produktů, výrobků a služeb je možno zahrnout: 

• Zlepšení výrobků, produktů a služeb – jedná se o zlepšení nebo doplnění funkcí, 

které se dosud na výrobku neobjevily, zlepšení obslužnosti výrobku apod. 
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• Zlepšení výkonnosti a efektivnosti prodeje – jde o umění firmy nabídnout daný 

produkt, výrobek nebo službu způsobem, který ostatní neuplatňují. 

• Přechod na trh v jiné lokalitě a pro jinou skupinu zákazníků – představuje 

schopnost firmy využít k zavedení produktu úspěšnější a rychlejší nalezení trhu 

v lokalitě nebo u skupiny zákazníků, kde se dosud stejný nebo obdobný produkt 

nevyskytuje.   

• Nové produkty určené novým, ale i stávajícím zákazníkům – jedná se 

o schopnost firmy nabídnout nový výrobek, který dosud nebyl na trhu uplatňován 

tak, aby oslovil nejen stávající, ale i nové zákazníky.[8,13] 

Z hlediska rozlišení produktové a marketingové inovace je rozhodující, jakou základní 

činností se daná firma zabývá. Jde-li o výrobní podnik, který zavádí novou službu např. 

internetový prodej vlastních výrobků, jedná se o inovaci marketingovou, ale u firmy, která 

realizuje internetový prodej, který v rámci prováděných změn vede ke zlepšení systému 

prodeje, bude se jednat o inovaci produktovou. 

Podle hodnocení Českého statistického úřadu struktura produktové inovace ukazuje, že 

podniky v letech 2004 - 2006 nejvíce inovovaly výrobek (podíl 45,6 %). Souběžně 

výrobek i službu inovovalo 16,6 % podniků, pouze službu pak 37,8 % podniků. Vyšší 

podíl inovace výrobku nad inovací služby je dána převahou průmyslu nad službami.[18]

Podrobněji podíly jednotlivých druhů inovace produktu (struktura) podle velikosti podniku 

ukazuje následující graf (obr. 1).[18]

V případě velkých podniků dosáhl podíl inovace výrobku 39,0 % a inovované služby 

18,8 %. Velké podniky nejčastěji inovují jak výrobek, tak službu (42,2 %). U malých 

podniků převládala inovace služby (45,6 %) nad inovací výrobku (44,6 %). Blíže viz 

zmíněný graf na následující straně.[18]

9 
 



Obr. 1: Struktura produktové inovace podle velikosti podniku u inovačních podniků; 

2004–2006.[18]

 

2.2 INOVACE PROCESŮ 

Při zavádění nového produktu do výroby a na trh vzniká často i potřeba změny nebo nové 

zavedení výrobních procesů, označované jako inovace procesu. Mezi cíle tohoto typu 

inovace zařazujeme zvýšení kvality produktu, nebo snížení jednotlivých nákladů na jeho 

produkci. Z tohoto důvodu lze chápat pojem procesní inovace jako zavádění nových, nebo 

výrazně vylepšených způsobů výroby a dodávek produktů. Do procesních inovací je 

možno zahrnout novou progresivní techniku, zařízení a software používaný k výrobě 

zboží, poskytování služeb a logistiky podniku. 

Základním rysem inovace procesu je jeho nové zavedení a používání v běžných firemních 

operacích, například nového automatického výrobního zařízení nebo výrobní linky. 

V logistice firmy se může jednat o použití čárového kódu pro sledování toku zboží 

a materiálu pomocí systému. Jako inovace procesů však nemusí být chápány pouze složité, 

technicky a finančně náročné změny, ale může se jednat jen o jednoduché funkční řešení, 

které odstraní nepřiměřené plýtvání materiály, či jinými firemními zdroji. 

Pokud mají být inovace firmy v rámci podniku uskutečněny v očekávané kvalitě, měly by 

být realizovány v níže uvedených fázích: 
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• Správně by měl být vybrán proces, který má být inovován. Pro tento výběr se 

používá Paretovo pravidlo a PQCDSM kontrolní list, který by měl odpovědět 

na otázky týkající se objemu produkce, hodnocení kvality výroby, nákladů na 

výrobu, produktivity práce a pracovní morálky zaměstnanců. 

• Shromáždění veškerých důležitých skutečností o metodě současně prováděných 

výrobních a technologických procesů s použitím mapování hodnotového toku 

FMEA, tj. analyzovat možné nedostatky, klasifikaci jejich závažností 

a následný vliv na stávající systém.  

• Kritické prověření důležitých skutečností o metodě současně prováděných 

výrobních a technologických procesů principem pěti otázek, který nám odpoví 

na otázky co, kdy, kde, kdo a jak je a mělo by být vykonáváno.  

• Návrh nových, ekonomičtějších a efektivnějších pracovních metod spočívá 

v tom, že by měly být eliminovány, zjednodušeny, kombinovány, případně 

zaměněny stávající pracovní metody využívané v současném procesu. 

• Normalizované zavedení nových metod předpokládá, že dojde k plánování, 

provedení, kontrole, změření a uskutečnění navržených změn procesů 

• Pravidelná kontrola nových metod představuje základní potřebu k zabezpečení 

předpokládané funkce inovovaných procesů.[8] 

U inovace procesů jsou podle Českého statistického úřadu sledovány zejména inovace 

v oblasti metod výroby a zpracování produktů, metod logistiky a distribuce a metod 

podpůrných činností. Nejvíce podniků inovovalo v letech 2004 - 2006 podpůrné činnosti 

(44,0 %), následovala inovace metod výroby nebo zpracování (33,0 %). Nejméně podniky 

inovovaly metody logistiky nebo distribuce (23,0 %). V rozdělení podle velikostních 

skupin podniků je pořadí významnosti dané inovace stejné (obr. 2).[18]
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Obr. 2: Struktura procesní inovace podle velikosti podniku u inovačních podniků; 2004 – 

2006.[18]

 

2.3 INOVACE ORGANIZAČNÍ 

Cílem organizačních inovací je snížení administrativních a operativních nákladů, získání 

nových neobchodovatelných aktiv a snížení cen dodávek. 

Základním kritériem pro odlišení organizační inovace od ostatních organizačních změn 

v podnikovém řízení a organizaci je její nové pojetí, které představuje situaci, jež nebyla 

firmou v předchozí době použita. Tato metoda, jako výsledek strategického rozhodnutí 

managementu, může být vytvořena vlastními zdroji nebo převzata od jiné firmy. 

Organizační inovace je chápána jako zavedení nových postupů pro organizaci práce uvnitř 

firmy a vztahů s jinými firmami a veřejnými institucemi. 

Organizační inovace probíhají uvnitř i vně firmy a zavádějí nové metody: 

• V organizaci firemních struktur – zahrnuje využití nových metod, které 

nebyly ve firmě dříve zavedeny a jsou výsledkem strategického rozhodnutí 

přijatého managementem firmy. 

• V organizaci pracovního místa – zde se předpokládá využití nových metod 

pro rozdělení odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, rozdělení 

práce mezi jednotlivé organizační jednotky.  
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• V organizaci firemních a obchodních praktik nebo v externích vztazích – 

zahrnuje zavádění nových způsobů organizačních vztahů s jinými firmami nebo 

veřejnými institucemi.[7,8] 

Změny založené na organizačních metodách, které již někdy byly ve firmě uplatňovány, 

nelze považovat za organizační inovaci. Organizační inovací rovněž není spojení nebo 

vznik jiných nových firem na základě fúzí, a to ani tehdy, když se tato realizuje poprvé. 

Mezi základní nástroje organizačních inovací patří zavedení nových postupů pro 

zlepšování kvalifikace zaměstnanců a sdílení jejich znalostí, například zavedením nových 

procesů pro sběr dat a informací pro tvorbu databází nejlepších postupů, zvýšení jejich 

obecných znalostí a dovedností. Další ze základních nástrojů je zavedení nových metod 

spolupráce s dodavateli, odběrateli, výzkumnými organizacemi a zákazníky. Poslední, ale 

určitě ne méně důležitý nástroj organizačních inovací, je zavedení manažerských postupů 

pro celkovou výrobu a zásobování. Mezi tyto postupy patří metody business reengineering, 

kanban, kaizen a další.[14]

Podle Českého statistického úřadu v letech 2004 - 2006 podniky nejvíce inovovaly systém 

řízení podniků (40,1 %). Následovala inovace organizace práce v podniku (39,5 %). 

Nejmenší úsilí o inovaci bylo v případě vztahu k jiným firmám nebo veřejným institucím 

(20,4 %).(obr. 3).[18]

Obr. 3: Struktura organizační inovace podle velikosti podniku; 2004–2006.[18]
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2.4 INOVACE MARKETINGOVÉ 

Inovací v oblasti marketingu je zavedení nových metod podpory prodeje výrobků a služeb, 

jejich významné zlepšení v oblasti balení, propagace a medializace. 

Řada výrobků, které se nacházejí na předních místech, nejen na našem trhu, získala svá 

umístění díky vhodně zvoleným reklamním strategiím, jež upoutaly cílové skupiny 

zákazníků. 

Oblast marketingu firem se stává v dnešní době stále důležitějším faktorem, protože trh ve 

svém důsledku řídí především zákazník a jeho ochota nakupovat, což si výrobci 

samozřejmě uvědomují, proto se v posledních letech předhánějí v originalitě svých 

reklamních kampaní, za které se nezdráhají často utratit i miliony korun. 

Marketing se však nezabývá pouze reklamou a propagací, ale je rovněž řadou jiných 

nástrojů, které v souhrnu utvářejí výrobek podle aktuálních požadavků trhu.  

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů, které jsou 

používány firmou k tomu, aby dosáhla svých stanovených cílů. Tento model byl vyvinut 

Neilem Bordenem kolem roku 1949, který také poprvé použil toto slovní spojení. 

Hlavní proměnné marketingového mixu jsou: 

• Produkt - neoznačuje pouze samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, 

kvalitu, design, obal, značku, záruky a další faktory, které z pohledu spotřebitele 

rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 

• Cena - je hodnota vyjádřená penězi, za kterou se produkt prodává. Tato hodnota 

také zahrnuje slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

• Místo - uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti prodejní sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

• Propagace - sděluje, jak budou spotřebitelé informováni o produktu (přímý prodej, 

reklama, podpora prodeje). 

Vytvoření marketingového plánu v případě inovací předchází analýza situace na trhu. 

Marketingový plán, který je poté vypracován, by měl být začleněn do časového rámce 
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inovačního projektu jako celku a být jeho podpůrnou součástí. Jeho podoba by měla být 

rozpracována na všechny proměnné marketingového mixu, které jsou pro získání trhu 

významné. 

Je důležité zvolit vhodnou strategii, zejména jakým způsobem budou zákazníci seznámení 

se změnou parametrů nabízených produktů, zvolit vhodný typ komunikace pro uplatněnou 

cenovou strategii a její další vývoj. Mezi další podstatné indicie patří umístění produktu, 

příprava obchodníků na změnu prodeje nebo jeho taktiku a určení vhodných pomocných 

činností vedoucích ke zvýšení pozornosti zákazníka.[1] 

Marketingová inovace patří do tzv. netechnických inovací, která není brána jako ryzí 

inovace, má formu buď významné změny v designu zboží nebo služeb, nebo podstatné 

změny metod prodeje nebo distribuce zboží a služeb. Obě tyto formy marketingové 

inovace se u podniků v ČR v letech 2004 – 2006 podle Českého statistického úřadu 

podílely v téměř ideálním poměru 50 %.[18]

U velkých podniků byla významnější inovace změn designu zboží nebo služeb (podíl 

57,0 %), než druhá uvedená (43,0 %). U malých podniků tomu bylo přesně naopak. 

Významnější byla inovace metod prodeje či distribuce zboží nebo služeb (52,7 %) před 

změnami v designu zboží nebo služeb (47,3 %). (obr. 4).[18]

Obr. 4: Struktura marketingové inovace podle velikosti podniku; 2004 – 2006.[18]
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3 ŘÍZENÍ INOVACÍ 

Pro zavedení konkurenceschopného výrobku, produktu nebo služby, je nutné tvůrčím 

způsobem vyhledat postup, jak inovační podnět přeměnit do podoby konceptu nového 

výrobku, produktu nebo služby, pro které platí schematická rovnice: 

Koncept nového produktu = Atributy + Přínosy, 

kde atributy nového produktu představují jeho technické řešení a technologii jeho výroby 

a přínosy jsou posuzovány prostřednictvím obchodně – finančních ukazatelů. 

Jen výjimečně dochází k tomu, že výsledný produkt (produkt zavedený na trh) je shodný 

s prvotním návrhem, který bývá zpravidla odlišný od produktu, jenž je následně úspěšně 

prodáván. Nelze očekávat, že již v první fázi návrhu nového produktu budou zjištěny 

všechny jeho nedokonalosti, současně je však důležité si uvědomit, že velká řada problémů 

vzniká v dalších fázích vývoje a příčinou tohoto stavu bývá nedostatečné objasnění 

vlastností původního konceptu.[6,3]

3.1 METODA ŠESTI KLOBOUKŮ 

Kreativní myšlení není schopnost, která by byla výsadou pouze určitých talentovaných 

jedinců, ale je vrozená každému člověku za předpokladu, že bude vhodně zdokonalována. 

Problémy spojované se vznikem nových tvůrčích postupů nemohou být výsledkem 

analytických úvah spojených s hodnocením existujících informací, které vycházejí z běžně 

používaných pracovních postupů, neboť k tomu, aby člověk dokázal měnit existující 

realitu, musí používat jiné myšlenkové pochody, které nejsou z hlediska potřeb člověka 

zcela přirozené. Lidské myšlení je uzpůsobeno pro práci s danými vzory, které dovedou 

vysvětlit realitu vnějšího světa a umožňují, aby byl člověk přizpůsoben této realitě. 

Techniky kreativního myšlení jsou zaměřovány právě na podněcování těchto 

„nepřirozených“ myšlenkových procesů.[6,3]

Kreativní myšlenkové pochody lze vyobrazit například pomocí představy tzv. šesti 

klobouků, u kterých každá barva znázorňuje odlišný myšlenkový pochod, jenž ve svém 

souhrnu vede ke vzniku tvůrčího nápadu: 
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I. BÍLÝ KLOBOUK 

Bílý klobouk ve své podstatě představuje nepopsaný list papíru, nebo prázdnou obrazovku 

počítače, tj. objekt pro záznam informací. Nasazuje se v případě, kdy se člověk zaměřuje 

pouze na informace, snižuje neurčitost svých znalostí o daném jevu, objektu, osobě apod., 

přičemž nevěnuje pozornost návrhům, argumentům a vysvětlením, které tuto informaci 

doprovázejí. Pozornost je tedy zaměřena na to, jaká informace je k dispozici, jakou 

informaci potřebujeme získat a jak lze tuto danou informaci získat. Bílý klobouk nás vede 

k získání informace jen tehdy, pokud se držíme těchto předem daných otázek:[6,3]

• Jaké informace máme, co víme? 

• Které informace nám chybí, co neznáme? 

• Které informace můžeme získat, co se lze dovědět? 

• Jak se dostaneme k potřebným informacím? 

II. ČERVENÝ KLOBOUK 

Červená barva v lidech navozuje pocit tepla, ohně a je symbolem silných emocí. Červený 

klobouk se nasazuje v případě, kdy chce dát kreativní osoba průchod svým pocitům, 

intuicím a náladám. V jednání o řešení problémů se nepředpokládá, že bude dán průchod 

emocím, které do něj stejně vstupují a jsou zakrývány logikou argumentů. Červený 

klobouk tuto barieru odstraňuje a dovoluje se ptát a volně uvažovat v těchto oblastech: 

• Cítím, že tato koncepce nebude funkční. 

• Tento návrh se mi nelíbí. 

• Má intuice mi říká, že ceny poklesnou 

Červený klobouk je signálem pocitů, jež by neměly být zakrývány, i když jsou nepříjemné, 

protože intuice, které se mohou opírat o dlouhodobé zkušenosti, jsou často významnou 

položkou v uvažování, i když nelze jejich působení racionálně vysvětlit. Dát průchod 

emocím je často významným příspěvkem k tvůrčímu řešení.[6,3]
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III. ČERNÝ KLOBOUK 

Černý klobouk si můžeme představit jako kompas, který určuje směr cesty k nalezení 

hledaného cíle, kde každá odchylka od vytýčeného směru znamená chybu. Nasadíme-li 

černý klobouk, jde o symbol opatrnosti v úvahách, které mají člověka ochránit od toho, 

aby sešel ze správné cesty, nedělal zbytečné chyby a dokonce se nedopouštěl protiprávního 

jednání. Představuje kritické posuzování situace, hledání důvodů, proč něco nejde, nebo 

proč něco nebude přínosem. Lze jej charakterizovat stanovisky jako: 

• Platné předpisy nám to nedovolují. 

• Naše výrobní kapacity nám neumožňují přijmout tuto zakázku. 

• Kdykoliv jsme zvýšili ceny, došlo k poklesům prodeje. 

• Nemá dostatečnou kvalifikaci pro tuto funkci.  

Chyby způsobené špatným rozhodnutím mohou mít dalekosáhlé negativní následky 

a nikdo se jich nechce zbytečně dopouštět. Proto je černý klobouk ceněný, a je také často 

používán. Jeho nošení se dá velice snadno zneužít k negativnímu ohodnocení jakéhokoli 

tvůrčího nápadu. Opatrnost je sice na místě, ale strach z nezdaru nesmí zablokovat 

perspektivní myšlenku.[6,3]

IV. ŽLUTÝ KLOBOUK 

Pod žlutou barvou si lze představit sluncem prozářený letní den, kdy je člověk plný 

optimismu a má dobrou náladu. Žlutý klobouk symbolizuje snahu po hledání cest 

k provedení něčeho lepšího. Představuje pozitivní myšlení a logicky zdůvodněné hledání 

přínosů. Je charakterizován těmito myšlenkovými postoji: 

• Může to fungovat, pokud dokážeme přiblížit montáž k zákazníkovi. 

• Opakovaný nákup nám přinese větší slevy. 

• Zvýšení cen energie donutí většinu spotřebitelů k hledání možností úspor. 

Nošení černého klobouku je pro většinu lidí přirozenější, než nošení klobouku žlutého, 

protože je jejich snahou vyhnout se riziku, pokud je to jenom trochu možné. Je důležité mít 

jistotu, ale bez žlutého klobouku se nemůže zrodit tvůrčí nápad.[6,3]
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V. ZELENÝ KLOBOUK 

Zelená barva je symbolem růstu a vegetace. Je-li nasazen zelený klobouk, ubírá se myšlení 

po cestě směrem k novým nápadům. Jeho nošení je podmínkou tvůrčí orientace, která je 

charakterizována hledáním odpovědí na otázky: 

• Jsou zde ještě nějaké další alternativy řešení? 

• Nebylo by to možné dělat jinak? 

• Neexistuje ještě jiné vysvětlení tohoto jevu? 

Tento styl myšlení je výtažkem kreativity. I když se pokaždé nedostaví nový nápad, je 

zelený klobouk alespoň pokus o nalezení nějakého alternativního řešení existujícího 

problému.[6,3]

VI. MODRÝ KLOBOUK 

Každá věc by měla být ukotvena v prostředí, ve kterém se používá. Platí to i pro tvůrčí 

nápady. Modrý klobouk symbolizuje úvahy o využití získaných myšlenek, zaštiťuje 

myšlenkové pochody, které vymezují další kroky postupu navrženého řešení, shrnují 

dosažené výsledky, zpřesňují závěry a vymezují přijatá rozhodnutí. Jsou charakterizovány 

těmito postoji: 

• Měli bychom sumarizovat, k čemu jsme dospěli. 

• Tímto dílčím problémem se zaobíráme již příliš dlouho, věnujme se více celku. 

• Bylo by vhodné pokusit se znovu o generování nových námětů. 

Modrý klobouk má vyvolat potřebu nasadit si na hlavu klobouky jiných barev. 

Symbolizuje kontrolu a řízení tvůrčích myšlenkových procesů v zájmu zvýšení jejich 

účinnosti. Úkolem modrého klobouku tedy je zajistit rozvahu o tom, jakým způsobem co 

nejlépe myslet.[6,3]

VYHODNOCENÍ METODY ŠESTI KLOBOUKŮ 

Nasazením si klobouku dané barvy vymezuje účastník diskuze o řešení určitého problému 

základní orientaci svých úvah: 

• Bílý klobouk – řekněme si všechno, co o daném problému víme. 
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• Červený klobouk – sdělme si neskrytě své pocity. 

• Černý klobouk – vyjasněme si omezení našeho rozhodování. 

• Žlutý klobouk – všímejme si pouze výhod zvoleného řešení. 

• Zelený klobouk – hledejme další alternativy. 

• Modrý klobouk – zamysleme se, k čemu jsme dospěli a jak budeme postupovat dál. 

Jenom v případě, že všichni účastníci diskuze mají v daném okamžiku nasazený stejný 

klobouk, vzniká možnost, že dojde k myšlenkovému odstupu od řešeného tématu, souladu 

v rozhodování a stanovení jeho výsledku.[6,3]

3.2 METODA STEP-BY-STEP 

Jeden ze způsobů jak provádět inovace, je metoda step-by-step. Tato metoda pomáhá 

vymýšlet nové produkty nebo služby pomocí šablon, které směřují k lepší orientaci, a proto 

podporují i kreativní myšlení, jež umožňuje inovovat zcela novým způsobem. U této 

metody se nejedná o brainstorming, ale o strukturovaný proces zaměřený na tvůrčí 

výkon.[12]

Metoda vychází z toho, že se nejdříve vytvoří hypotetické řešení a poté se na dané řešení 

ptáme otázkami. Jedná se o přesný opak toho, jak lidé obvykle uvažují, neboť běžně se 

nejprve odhalí daný problém a poté se stanoví postup k jeho vyřešení. Tento způsob řešení 

není vždy efektivní, neboť se jen málokdy podaří dopředu odhalit všechny problémy 

spojené s výrobkem nebo službou.[12]

POSTUP METODY STEP-BY-STEP 

• volba produktu nebo služeb, které je třeba inovovat 

• vytvoření seznamu jejich součástí a vlastností 

• použití dané šablony pro každou součást, čímž se vytvoří „VIRTUÁLNÍ 

PRODUKT“ 

• podrobení „VIRTUÁLNÍHO PRODUKTU“ několika otázkám, jako například: jaké 

problémy změna vyřeší? Jaké bude jeho využití? Jaké výhody změna nabízí? Kdo 

nový produkt bude používat? 
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• opakování celého postupu s použitím jiné součásti 

• opakování celého procesu s použitím jiné šablony 

ŠABLONY METODY STEP-BY-STEP 

• Odčítání (subtraction): Odstranění základních částí a zkoumání, jak je produkt 

použitelný bez této součásti. 

• Násobení (Multiplication): Pořízení kopií součástí, ve kterých se mění kvalitativní 

stránka funkcí. 

• Dělení (Division): Fyzické nebo funkční dělení výrobku nebo jeho součástí.  

• Sjednocení (Unification): Přiřazení více funkcí ke stávajícímu produktu, nebo jeho 

části. 

• Závislost součástí (Attribute dependency): Vytvoření nebo zrušení závislosti mezi 

vnitřními a vnějšími vlastnostmi produktu. 

PŘÍKLAD NA APLIKACI METODY STEP-BY-STEP  

Z důvodu lepšího pochopení uvádím Goldenbergův příklad na inovaci mobilního telefonu. 

Seznam položek - sluchátko (vydává zvuk), mikrofon (přijímá zvuk), klávesnice (volba 

znaků), baterie (zdroj energie), anténa (přijímá signál), posílání krátkých textových zpráv 

(SMS), adresář (kontaktní údaje na osoby), pouzdro (venkovní obal telefonu), displej 

(grafická komunikace telefonu s osobou, která ho obsluhuje). 

Použití šablony „ODČÍTÁNÍ“ na položku sluchátko: 

Vizuální produkt je identifikován takto - vzniká nový mobilní telefon, který nemá 

sluchátko (telefon nemůže vydávat žádný zvuk). 

V následujícím kroku je důležité položit si několik věcných otázek, aby bylo možno zjistit 

klady a zápory tohoto virtuálního produktu.  

• Kdo bude používat telefon, který není schopen vydávat žádný zvuk, pokud někdo 

volá, není rozumět, co nám volající říká? 

• Jaký by měl být přínos tohoto telefonu? 
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• Na jakém způsobu by měl tento telefon fungovat? 

Při vyhodnocení odpovědí na tyto otázky vzniká nápad (idea), jak by mohl takový telefon 

fungovat: 

Jednalo by se o nový typ mobilního telefonu, který je určen pouze na posílání krátkých 

textových zpráv a pro surfování po internetu. Měly by být naplánovány odlišné sazby, než 

u běžného mobilního telefonu. Klávesnice by měla být uzpůsobena k rychlému 

vyťukávání. Měl by mít dobrý adresář a kvalitní obrazový displej, takže je možné posílat 

text a surfovat po internetu velmi rychle. 

V dalších krocích je důležité opakovat tento postup pro každou položku a všechny šablony. 

Je samozřejmě velice důležité zapisovat si věcné nápady, tyto nápady kombinovat 

a vytvořit z nich zcela nový koncept mobilního telefonu.[12] 

4 PREZENTACE FIRMY  

Firma MESSING Group s.r.o. se sídlem Nádražní 152/2, 739 32 Vratimov, se od svého 

založení v lednu roku 1990 zabývá zejména zpracováváním ušlechtilých kovů pro potřeby 

exteriérové a interiérové architektury. 

Stabilizovaný tým zkušených pracovníků ve spolupráci s řadou architektů, za více než 15 

let práce, realizoval celou řadu významných interiérů především v Moravskoslezském kraji 

a v Praze. Mezi úspěšné akce provedené firmou MESSING Group s.r.o. patří venkovní 

mobiliář, s nímž je možno se setkat ve švýcarském Luzernu nebo ve výstavním pavilonu 

v německém Hannoveru. 

Špičkové provedení, kvalita a originalita výrobků umožnila firmě uspět ve výběrovém 

řízení i na takovém projektu, jako byla rekonstrukce České spořitelny v Rytířské ulici 

v Praze 1, kde nároky autora ak. arch. Borise Ondruška byly násobeny přísnými požadavky 

památkářů. 

Firma MESSING Group s.r.o. používá k výrobě jednotlivých komponentů a produktů 

šlechtěné materiály, zejména mosaz a nerezovou ocel v kombinaci s dřevěným masivem, 

mramorem, tvarovaným sklem a dalšími přírodními materiály. 
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Mimořádným oceněním kvality práce firmy bylo pozvání hlavního architekta Pražského 

hradu akademika Bořivoje Šípka k vytvoření reprezentačního vstupu do prezidentské 

kanceláře na druhém hradním nádvoří. 

Náročné repase historických prvků dovedly firmu MESSING Group s.r.o. k realizaci 

významných zakázek, jako byla rekonstrukce Arcidiecéze v Olomouci, letohrádek Kinski 

v Kinského zahradě v Praze nebo rekonstrukce zámku v Jirnách u Prahy. 

Další významnou kapitolou jsou nerezové konstrukce výtahových šachet. Nejzdařilejším 

z nich je dominantní výtah sídla České pojišťovny v Pardubicích, sídlo Cestovní kanceláře 

Fischer v Ostravě. 

4.1 VÝROBNÍ PROGRAM FIRMY 

Do výrobního programu firmy MESSING Group s.r.o. patří: 

• atypické výrobky z nerezové oceli, mosazi a černé oceli - umělecké zámečnicky 

ztvárněné zábradlí, schodiště, skleněné stěny, markýzy, výkladce a portály, obklady 

výtahových šachet, repase historických prvků budov a předmětů, dodávky interiérů 

a jejich částí, nerezové doplňky pro lodě a automobily 

• kování pro skleněné stavby - kování  pro konstrukce zábradlí, skleněné posuvné 

stěny, skleněné markýzy 

• městský mobiliář - interiérový, exteriérový, parky a hřiště, informační a orientační 

systémy 

• výstavy a veletrhy - flexibilní pavilony pro venkovní expozice, atypická řešení 

vnitřních expozic, interiérové prvky, dodávky „na klíč“ 

4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY 

V obchodní firmě MESSING Group s.r.o. pracuje celkem 20 zaměstnanců, z nichž pět 

je managementem a 15 výrobních dělníků, zejména zámečnických profesí, zajišťujících 

oblast výroby, montáží a logistiky. (obr. 5) 
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Obr. 5: Organizační struktura firmy MESSING Group s.r.o. 

 

5 INOVAČNÍ PŘIPRAVENOST A MOŽNOSTI FIRMY 

5.1 HODNOCENÍ INOVAČNÍ PŘIPRAVENOSTI 

5.1.1 POUŽITÁ METODIKA 

Pro určení inovačních možností firmy MESSING Group s.r.o. bylo použito dotazníku 

pro zjištění připravenosti firmy úspěšně implementovat inovační strategie, sestaveného na 

Katedře managementu, inovací a projektů, Fakulta ekonomická, Plzeň, v roce 2003 (viz 

příloha 1).[11] Z důvodu přesnějšího výsledku zjištění byl tento dotazník podán k vyplnění 

pěti zaměstnancům firmy MESSING Group s.r.o. a dvěma zaměstnancům konkurenční 

firmy. 

Dotazník zahrnuje několik problémových okruhů, které souvisí s připraveností firmy 

využívat inovační strategie. Výsledky dotazníku byly zpracovány do přehledu o silných 

24 
 



a slabých stránkách firmy a o tom, jaké prostředí pro efektivní uplatnění inovací si firma 

vytvořila a jak je schopna inovace do svých činností implementovat.[11] 

K jednotlivým dílčím problémovým okruhům jsou nabízeny vždy čtyři alternativy 

odpovědí. Po jejich posouzení se provede zaškrtnutím výběr té varianty odpovědi, která 

nejvíce vystihuje situaci ve firmě.[11]

Otázky z dotazníku pro zjištění připravenosti firmy pro úspěšnou implementaci inovační 

strategie byly zprůměrovány, výsledky analyzovány a zapsány do vyhodnocení dotazníku 

(příloha 2). 

5.1.2 VÝSTUPY DOTAZNÍKU 

V souladu s normami EN ISO 9000:2000 lze podle zvolených odpovědí klasifikovat firmy 

do 4 tříd.[11]

Na základě provedené ankety ve firmě MESSING Group, s.r.o. bylo zjištěno, že 

z celkového počtu 36 odpovědí bylo 5 odpovědí hodnoceno písmenem a), 26 odpovědí 

písmenem b), 5 odpovědí písmenem c) a 0 odpovědí písmenem d). 

Výsledkem tohoto šetření se firma klasifikuje třídou „AB“ a je tedy firmou, jejíž prostředí 

sice není doposud nastaveno pro práci s inovačními podněty a s inovačními strategiemi, má 

ale správnou orientaci pro završení potřebných změn její struktury a organizačních 

přístupů.  Je možno v tomto případě doporučit využití metodického vedení při zvládání 

základních reorganizačních aktivit a následně se může bez potíží včlenit do procesů 

systematického rozvíjení svého inovačního potenciálu.[11]

5.2 URČENÍ INOVAČNÍCH MOŽNOSTÍ FIRMY   

Na základě vyhodnocených výsledků připravenosti firmy k implementaci inovačních 

možností navrhuji, aby se v budoucnosti management soustředil zejména na uvedené 

oblasti. 

Předpokladem zavedení inovačních procesů ve firmě je vybudování pozitivního potenciálu, 

na jehož základě by bylo možno zpracovat budoucí inovační projekt. Ve firmě je nezbytně 

nutné dosáhnout takových hodnot, které by vytvořily prostředí, jež by bylo připraveno 
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zahájit inovační proces, tj. změny vedoucí k posílení postavení firmy na konkurenčním 

trhu.[4] Za tím účelem by měla firma dosáhnout uskutečnění zásadních změn v jednotlivých 

oblastech takto: 

5.2.1 PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE 

Vzhledem k tomu, že je plánování a strategie rozhodující a nedílnou součástí 

manažerských postupů, je nutno přejít od stávajícího nesystematického a nahodilého 

výběru zakázkové činnosti k plánování dlouhodobému, v jehož rámci si firma stanoví svou 

počáteční vizi na nejméně 1 – 2 roky, s postupným zpracováním plánu své výroby 

v závislosti na provádění pravidelných průzkumů konkurenčních trhů na delší časové 

období. Vedení firmy by mělo nově seznamovat zaměstnance s postavením firmy v jejím 

dlouhodobém spektru a dát jim tak možnost na základě získaných informací podílet se 

vlastními aktivitami na formování firemních cílů. Sledováním vlastních pozic na trhu musí 

firma zajistit předpoklady pro stanovení takových možností, které jí vytvoří vlastní 

specifickou pozici, jíž bude schopna obhájit před konkurencí. 

Doporučuji, aby vedení firmy vytvářelo stálý soulad mezi svými jednotlivými aktivitami 

a celkovou strategií, neboť pouze tak může zajistit konkurenční výhodu a usnadnit si 

komunikaci se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami. Musí 

neustále sledovat zpětnou vazbu mezi vlastními zdroji a podmínkami trhu, kterou může 

dosáhnout zejména neustálým objektivním plánováním své produkce, pomocí kterého si 

určí cesty, jež firmě nejlépe vyhovují v danou dobu pro dosažení stanovených 

strategických cílů jejího rozvoje. 

Pro zlepšení v této oblasti navrhuji, aby byla realizována inovace s použitím organizačních 

nástrojů, a to kombinací metody Kaizen a metody Business reengineering, s jejichž pomocí 

lze postupně dosáhnout optimalizace procesů a pracovních postupů při současném zajištění 

úspor času a materiálu. Podmínkou je využití potenciálu celého kolektivu zaměstnanců, 

kteří se podílejí na výrobním procesu. Firma by měla postupně zavádět i nové výrobky na 

bázi malých sérií, pro něž má možnost využít stávající strojní a technické vybavení, které 

by zajistilo možnost rozšířit nabídku pro nové zákazníky. 
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5.2.2 MARKETING 

V této oblasti navrhuji, aby management firmy nově soustředil svou orientaci na zákazníka 

a dosáhl tak daleko užšího provázání marketingových a výrobních činností. Orientaci na 

zákazníka je nutno pojmout jako úkol dlouhodobé koncepce, pečlivě připravené a důsledně 

provedené organizační změny, která bude zaměřena na taková opatření ve vnitřním 

prostředí firmy, jež v konečném důsledku povedou nejen ke zvýšení kvality nabízených 

produktů, ale i ke zkrácení dodacích lhůt a samozřejmě ke snížení výrobních nákladů, což 

umožní provádět potřebné úpravy cen. 

Dále je zapotřebí, aby byla koncepce strategie vedena ke komerční úspěšnosti, jež má mít 

schopnost získat větší tržní podíl. 

Jelikož mezi nejpodstatnější zákazníky firmy MESSING Group, s.r.o. patří stavební firmy 

hledající výrobce, který by byl schopen zhotovit jak interiérový, tak i exteriérový mobiliář 

staveb, doporučoval bych využít dosud neuplatňované prostředky v oblasti propagace 

a medializace, zejména ve větším rozsahu realizovat reklamu formou prezentací 

v odborných časopisech, účastí na veletrzích a jiných odborných akcích v oblasti 

stavebnictví.  

Pro získání většího počtu zákazníků mezi menšími stavebními firmami a osobami 

samostatně výdělečně činnými bych doporučil zavedení reklamy na internetu, obnovení 

firemních webových stránek, které nebyly již dlouho aktualizovány a pokusit se umístit 

tyto stránky na nejvýhodnější místa jednotlivých webových prohlížečů.  

5.2.3 VÝROBA, VÝROBKY A ORGANIZACE 

Pro případnou inovaci v této oblasti navrhuji vedení firmy zcela změnit stávající postoj 

k realizaci své výrobní činnosti, zejména se soustředit na zjištění změn používaných a nově 

vyvíjených technologií, které by mohla účinně aplikovat. Může se jednat o změny 

v technice, materiálech, procesech, procedurách nebo praktických postupech, které by 

vytvořily podmínky pro kvalitnější, rychlejší a méně cenově náročné produkty nabízené 

zákazníkům. Zde může firma zapojit širší okruh zaměstnanců, ale i odborných externích 

zaměstnanců. 
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Firma doposud zpravidla uspokojuje individuální potřeby zákazníků, avšak může zlepšit 

vlastnosti realizovaných okruhů produktů, které je z hlediska finančního méně náročné. 

V praxi to bude znamenat, že se musí pokusit vyhledat zákazníky, jejichž požadavky na 

výsledný produkt budou podobné a bude možno tak zajistit při využití jisté opakovatelnosti 

výroby snazší zlepšení vlastností konečného produktu a jeho lepší prodejnost. 

Dále navrhuji, aby se firma aktivně zajímala o získávání dlouhodobých zakázek typu 

sériové výroby (broušení polotovarů, neboť je vlastníkem brousícího stroje, výroba 

drobných komponentů), která by ji zajistila alespoň částečné využití výrobních kapacit 

a umožnila dosáhnout plynulosti výroby i v obdobích, kdy jsou snížené požadavky 

odběratelů realizujících stavební činnosti, které výrobní činnost firmy dosud negativně 

ovlivňují. 

5.2.4 KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V uvedené oblasti doporučuji, aby se firma zaměřila na provádění pravidelné a dlouhodobé 

kontroly technického zázemí a zvýšila pozornost na vliv lidského faktoru, kterým je 

přístup zaměstnanců ke kvalitě své odvedené práce. Kontrola by měla zajistit vytvoření 

zpětné vazby, jež bude sloužit k monitorování vlastních nedostatků, provádění autokorekcí 

a preventivních akcí za účelem jejich eliminace. Je třeba vycházet z toho, že kvalitní 

výstupy mají velký vliv na výkonnost firmy, kdy případné vady produktů mohou vyústit 

v negativní postoj k celé firmě, mohou představovat výrazné ekonomické sankce, které 

znamenají ztrátu, nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu a tím snižují i celkovou 

produktivitu. K odstranění případných nedostatků v kvalitě je proto nutné zajistit výkon 

výrobní činnosti firmy zaměstnanci s příslušnou kvalifikací, vybavit je přesnými 

pracovními dispozicemi, zajistit potřebné výrobní zařízení a výrobní pomůcky 

a v neposlední řadě předepsané materiály, suroviny, atd. 

5.2.5 LOGISTIKA 

Výsledky hodnocení inovační připravenosti byly pro firmu sice dostatečné, přesto bych pro 

tuto oblast navrhoval za účelem dosažení dalších zlepšení a efektivnosti klást stálý důraz 

na zabezpečení výrobních procesů, u nichž budou vždy plynulé dodávky materiálu tak, aby 

nedocházelo k nadbytečným zásobám, avšak současně byla realizována výroba 

v požadovaných lhůtách pro dodání konečnému odběrateli. Výsledky logistiky firmy se 
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projeví tehdy, bude-li správně zvolena a uplatněna strategie inovačních procesů užitím 

navrhovaných metod v oddíle 5.2.1. 

5.2.6 ORGANIZAČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE 

Pro inovaci organizační a lidských zdrojů po vyhodnocení výsledků připravenosti firmy 

navrhuji, aby byl kladen zvýšený důraz na odborný růst zaměstnanců, který bude možno 

využít pro tvůrčí zapojení na koncepčních řešeních a rozvoji firmy. Dále doporučuji zavést 

nový systém hmotné stimulace jednotlivých zaměstnanců, který by se pozitivně projevil 

v jejich osobním pracovním nasazení. Firma by měla rovněž vytvořit novou funkční 

hierarchii, v jejímž rámci by byly jednotlivým zaměstnancům vymezeny konkrétní úkoly 

a vytvořeno tak prostředí pro kreativní myšlení. V neposlední řadě je třeba dosáhnout 

zlepšení i v oblasti přenosu informací uvnitř firmy s cílem dosáhnout toho, aby byly 

operativně řešitelné a zpracovatelné v daném čase a místě. 
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ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci prezentuji ucelený pohled na rozsáhlou oblast aktuálních 

otázek spojených s prosazením se malých firem v konkurenčním prostředí tržního 

hospodářství, a to prostřednictvím inovace výrobků či služeb u nich realizovaných. 

V první kapitole své práce uvádím charakteristiku inovací a konkurenceschopnosti 

obchodních firem, v druhé kapitole specifikuji rozdělení inovací, které lze uplatnit pro 

zajištění očekávaných cílů firmy. V poslední kapitole teoretické části jsem popsal dvě 

určité metody, které mohou být použity při zavádění inovací.  

V praktické části jsem u konkrétní obchodní firmy provedl průzkum s využitím anketních 

dotazníků, abych zjistil její inovační možnosti, jimiž by chtěla získat větší potenciál při 

rozšíření svých produktů na trhu v dalších lokalitách a zajistit si tak růst hospodářských 

výsledků a svou akceschopnost v budoucím konkurenčním prostředí. 

Na základě analýzy získaných výsledků z provedené ankety jsem zjistil, že hodnocená 

firma nemá v současné době vytvořeno optimální prostředí, v němž by bylo možné 

pracovat s inovačními podněty a strategiemi. Tento nedostatek je způsoben zejména 

nesprávným uplatňováním marketingových prostředků stávajícím managementem firmy, 

jenž nemá stanoveny základní dlouhodobé cíle vlastní výroby, které jsou jednou 

z podmínek pro uplatnění řízených procesů, na nichž je úspěšnost inovací bezprostředně 

závislá. Management rovněž není dostatečně připraven nést rizika spojená s realizací 

případných změn, ani není schopen systematicky zpracovávat ojediněle se vyskytující 

podněty k těmto změnám. 

I přes tyto negativní výsledky lze konstatovat, že by firma mohla v budoucnosti uskutečnit 

řízený proces inovací, avšak za předpokladu, že provede navržená opatření ve 

vybraných oblastech tak, aby vytvořila vhodné inovační prostředí, které by mohla 

implementovat do zpracování inovačních projektů. V poslední části této práce z tohoto 

důvodu uvádím několik doporučení, které by mohly být v budoucnu firmě prospěšné. 

Jak jsem již v úvodu této části naznačil, bylo cílem zachytit v bakalářské práci prostředky 

řízeného procesu inovací a zjistit u konkrétního podnikatelského subjektu skutečný stav 

inovační připravenosti, na jejichž základě jsem navrhl přijetí opatření pro jejich případné 

využití v praxi. 
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PŘÍLOHA 1 

Dotazník pro zjištění připravenosti firmy úspěšně implementovat inovační strategie 

STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ 

1. Představa o budoucnosti společnosti[11] 
a) o vzdálenější budoucnosti příliš neuvažujeme, důležitá je pro nás přítomnost a 

aktuální problémy 
b) ve firmě existuje určitá představa o budoucnosti firmy, není však podrobně písemně 

specifikována a rozpracována do plánu 
c) firma má písemně formulovanou vizi na  1 - 2 roky a sestavuje podle ní krátkodobé 

plány 
d) firma se snaží rozpracovávat svou vizi do podnikatelského plánu, sledujícího 

minimálně střednědobý výhled (3 - 5 let nebo 2 - 3 generace produktů) 
2. Vize a zaměstnanci[11] 

a) zaměstnance není třeba seznamovat s vizí, jsou úkolováni podle potřeb firmy 
b) zaměstnanci mají možnost seznámit se v případě zájmu s vizí firmy u svých 

nadřízených 
c) zaměstnanci firmy jsou s obsahem vize průběžně seznamováni 
d) zaměstnanci firmy se spolupodílejí na formulování podnikové vize a o jejich 

připomínkách se dále jedná na úrovni managementu 
3. Inovační programy společnosti[11] 

a) zpracovávají se pouze krátkodobé plány podle aktuálních tržních příležitostí, firma 
se programově inovacemi nezabývá 

b) plán je vytvářen na jeden kalendářní rok s přihlédnutím k momentální situaci firmy, 
na vytváření inovačních programů nemá firma dostatek zdrojů 

c) je zpracován orientační plán s výhledem na 2 - 3 roky dopředu, inovační programy 
jsou přijímány, když je firma donucena inovovat kvůli aktivitě konkurence na trhu 

d) podnikatelský plán počítá se zaváděním inovací jako nezbytným předpokladem pro 
dosažení vize firmy 

4. Změny plánu[11] 
a) vzhledem k praxi operativního řízení akcí ve firmě nepoužíváme žádné 

dlouhodobější plány 
b) firma se snaží dodržovat zvolenou strategii a ukazatele plánu, případné změny by 

vnášely do průběhu projektů chaos 
c) změny se do projektů promítnou, když se při analýzách dosavadních výsledků 

projektu projeví nesoulad s původní prognózou 
d) operativní změny a aktualizace plánů se provádějí vždy, když se při průběžné 

kontrole realizace projektu zjistí nesoulad se stanoveným plánem 
5. Finanční ukazatele plánu[11] 

a) firma nestanovuje finanční ukazatele plánu 
b) firma se snaží naplňovat obraty dané plánem tržeb, jiné ukazatele předem 

stanoveny nejsou 
c) ve firmě se provádí sledování nákladů s ohledem na provozní zisk, ostatní údaje 

s výjimkou objemu tržeb nejsou pro firmu podstatné 
d) cíle a strategie podnikatelského záměru jsou převedeny do měřitelných ukazatelů 

finančního plánu a každý obchodní případ je před přijetím podle nich posuzován 



6. Plánování ve společnosti[11] 
a) ve firmě převládá spíše řízení operativní „ze dne na den“ 
b) výběr projektů se řídí především možnostmi firmy s důrazem na naplňování její 

kapacity 
c) projekty jsou vybírány operativně s ohledem na aktuální tržní příležitosti, strategie 

firmy nemusí přitom být vždy rozhodující 
d) výběr projektů je vždy v souladu s dlouhodobou strategií firmy 

MARKETING 

1. Sledování aktuálních vývojových trendů na trhu[11] 
a) marketingové aktivity se neplánují a provádějí se spíše živelně jako okamžitá 

reakce na změny trhu 
b) pro marketingové plánování má společnost k dispozici pouze dílčí znalosti o vývoji 

trhu 
c) společnost se snaží sledovat vývoj trhu a očekávaný trend bere v úvahu při přípravě 

marketingových aktivit 
d) vývoj trhu se pečlivě sleduje, zjištěné trendy jsou rozhodující pro plánování 

dlouhodobých marketingových aktivit 
2. Hodnocení tržní konkurenční pozice[11] 

a) vyhodnocování tržní konkurenční pozice se ve společnosti neprovádí 
b) trh se sleduje jen tehdy, když se objeví problémy a je třeba zjistit, v jaké je 

společnost skutečně pozici 
c) existuje přehled o konkurenci na trhu a průběžně, i když ne zcela pravidelně a 

plánovaně, se sleduje tržní pozice společnosti 
d) díky systematickému sledování situace na trhu je tržní konkurenční pozice 

společnosti v každém okamžiku přesně známa a přitom lze i odhadnout další 
záměry konkurentů 

3. Orientace společnosti na zákazníka[11] 
a) společnost je přesvědčena, že vlastnosti produktu uspokojují potřeby zákazníka a 

není proto třeba plýtvat časem na další průzkumy 
b) marketingové otázky řeší management s obchodníky, kteří ze své praxe vědí, co 

zákazníci potřebují 
c) společnost sleduje a analyzuje požadavky zákazníků a získané poznatky uplatňuje 

při přípravě marketingových aktivit 
d) společnost plánovitě a pravidelně sleduje potřeby zákazníků, vyhodnocuje 

informace o nich a výsledky využívá v marketingu i při tvorbě strategie 
4. Sledování postojů zákazníků k produktu společnosti[11] 

a) zákaznické postoje se cíleně nesledují, protože negativní odezva se rychle objeví 
sama 

b) společnost provedla v tomto směru několik nahodilých akcí 
c) spokojenost zákazníků se sleduje nepravidelně, zejména tehdy, když je třeba využít 

tyto informace pro další aktivity společnosti 
d) ve společnosti existuje a využívá se propracovaný systém pravidelného získávání 

názorů od zákazníků a tyto informace se zpětně promítají do aktivit společnosti 
5. Způsob přenášení tržních informací ve společnosti[11] 

a) existující poznatky z praxe jsou dostatečné a známé všem kompetentním 
pracovníkům, proto není zapotřebí se dalším získáváním a zpracováváním 
informací systematicky zabývat 

b) informace o trhu, zákaznících a konkurenci si obvykle zaznamenávají kompetentní 
pracovníci, pro další využití ve firmě nejsou systematicky sdíleny 



c) informace o trhu se evidují informačním systémem ve společnosti, pracovníci je 
optimálně nevyužívají 

d) společnost má kvalitní informační systém, který využívají kompetentní pracovníci 
6. Marketing a finanční řízení[11] 

a) marketing není propojen s finančním plánováním 
b) marketing je součástí finančního plánování, ale nevyhodnocuje se efektivita 

jednotlivých marketingových činností 
c) existuje krátkodobý marketingový plán, který je průběžně vyhodnocován 

z marketingového a finančního hlediska 
d) společnost na základě dlouhodobé marketingové strategie vyhodnocuje jednotlivé 

aktivity a provádí operativně změny ve finančním a marketingovém plánu 

VÝROBA, VÝROBKY, ORGANIZACE 

1. Budoucí konkurenceschopnost společnosti v oboru[11] 
a) není zavedeno sledování nových technologií v oboru 
b) tvůrčí pracovníci sledují vývoj know-how v oboru z vlastního zájmu 
c) tvůrčí pracovníci mají v náplni práce stanovenou povinnost sledovat vývoj know-

how a nových technologií v oboru a začleňovat tyto poznatky do své práce 
d) je určen pracovník (nebo oddělení), který má na starosti sledování znalostí a 

nových technologií u konkurence a ve světě a pravidelně informuje vedení a 
pracovníky společnosti 

2. Produktové inovace[11] 
a) společnost si nemůže dovolit provádět rozsáhlé produktové inovace 
b) společnost se zaměřuje ponejvíce na imitace úspěšných řešení konkurence 
c) produktové změny se zavádějí v souladu s plánem, po zavedení se jejich přínos dále 

specificky nesleduje a nevyhodnocuje 
d) produktové inovace vycházejí z inovačních podnětů, jsou cíleně rozvíjeny a vždy se 

hodnotí jejich účinek 
3. Sbírání podnětů k provádění změn technologických procesů[11] 

a) podněty ke změnám se systematicky nesbírají 
b) podněty ke změnám přichází většinou z interního prostředí společnosti, není 

zaveden systém, jak s podněty ve firmě dál pracovat 
c) ve společnosti je zaveden systém práce s podněty, které přichází z interního i 

externího prostředí 
d) inovační podněty se aktivně sbírají z interního i externího prostředí, dále se 

systematicky zpracovávají a pravidelně hodnotí. Je snaha začleňovat významné 
zákazníky a dodavatele do inovačních týmů 

4. Organizování inovačních činností ve společnosti[11] 
a) zpracováním inovačního podnětu je pověřen pracovník společnosti 
b) pro zajištění inovačních programů jsou vedením společnosti jmenovány operativní 

týmy 
c) inovační aktivity jsou prováděny útvarem pro vědu a výzkum, který podléhá přímo 

vedení společnosti 
d) inovační činnosti jsou organizačně etablovány ve struktuře společnosti; zároveň se 

společnost zabývá sestavováním relevantních strategických aliancí 
5. Kalkulování výrobních nákladů a posuzování investiční návratnosti rozvojových 

programů ve společnosti[11] 
a) výrobní náklady se stanovují odhadem a jejich vývoj se obvykle nesleduje; 

návratnosti investic se ve společnosti věnuje malá pozornost 



b) existuje metodika pro kalkulaci nákladů, u důležitých a finančně náročných 
investičních akcí se provádí podrobná finanční analýza;  neexistuje ale zpětná 
kontrola jejich vývoje; návratnost investic se vyčísluje pouze v hrubých odhadech 

c) existuje metodika kalkulace nákladů, pravidelně se provádí pouze výsledné 
porovnání, jehož výsledky slouží jako korekce pro další projekt;  u investičních 
akcí se napřed provádí podrobná finanční analýza 

d) existuje metodika kalkulace nákladů, tyto se průběžně vyhodnocují a společnost na 
změny operativně reaguje; obdobné je to u posuzování investiční návratnosti 
rozvojových programů 

6. Tvorba zdrojů určených na vývoj[11] 
a) vývoj se společnosti bezprostředně nedotýká, a proto na něj zatím nevyčleňujeme 

zdroje 
b) vývoj by byl pro společnost užitečný, v současné době pro něj firma nestačí 

vytvářet zdroje 
c) společnost se snaží zajišťovat prostředky na vývoj z různých dostupných zdrojů, ale 

tyto často nepokrývají požadovanou výši 
d) prostředky na vývoj jsou součástí rozpočtu, mimo to se společnost snaží najít i jiné 

dostupné zdroje pro vývoj 

KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Sledování změn ovlivňujících systém kvality ve společnosti[11] 
a) společnost nemůže z kapacitních důvodů systematicky sledovat změny a vývojové 

trendy v systému kvality 
b) při zavádění nových produktů a /nebo procesů se společnost snaží dodržovat 

současné standardy, předpisy apod. 
c) nejdůležitější změny a trendy se sledují, nové produkty a/nebo procesy se změnám 

přizpůsobují 
d) změny a trendy se systematicky sledují a analyzují, nové produkty a/nebo procesy 

se navrhují tak, aby vyhovovaly nejen současnému stavu, ale i předvídatelným 
změnám 

2. Hodnocení individuálního přínosu pracovníků k dodržování kvality ve 
společnosti[11] 

a) systém hodnocení individuálního přínosu pracovníků k dodržování kvality není ve 
společnosti zaveden 

b) kvalita práce jednotlivců je sledována nesystematicky, v pracovních skupinách 
tento parametr není hodnocen 

c) ve společnosti se provádí sledování kvality u jednotlivců i týmů a analyzují se 
dlouhodobé trendy, zaměstnanci jsou v tomto směru cíleně motivováni 

d) společnost má zaveden certifikovaný systém řízení kvality, ze kterého přímo 
vyplývá hodnocení přínosu pracovníků i kolektivů k dodržování kvality a jejich 
motivace 

3. Externí audit kvality ve společnosti[11] 
a) externí partneři nepožadují prokazování kvality produktu, proto se tím společnost 

doposud nezabývala 
b) cíle a strategie podnikatelského záměru jsou převedeny do měřitelných ukazatelů 

finančního plánu a každý obchodní případ je před přijetím podle nich posuzován 
c) externí audity jsou ve společnosti prováděny pouze ze strany zákazníků, společnost 

sama žádné externí audity u svých dodavatelů neprovádí 



d) společnost v rámci implementovaného systému kvality systematicky provádí 
externí audity kvality u svých dodavatelů a zároveň jsou takové audity prováděny 
ze strany zákazníků 

4. Dopad činnosti společnosti na životní prostředí[11] 
a) společnost neřeší dopad své činnosti na životní prostředí 
b) společnost zná předpisy týkající se dopadu její činnosti na životní prostředí a 

dodržuje je pouze požadovaném rozsahu 
c) společnost má certifikován systém dle ISO-14000 
d) společnost cíleně vytváří image firmy s kladným přístupem k životnímu prostředí 

(případně má certifikát ISO- 14000) 
5. Dopad sledování kvality na procesy změn ve společnosti[11] 

a) monitorování kvality se systematicky neprovádí, a proto procesy změn významně 
neovlivňuje 

b) kvalita se monitoruje, navíc se sbírají a analyzují i informace ze servisní činnosti; 
získané údaje slouží pro přijímání opatření na kritických místech procesů, ale 
analýza nákladů spojených s těmito procesy se neprovádí 

c) údaje ze systému kvality, včetně nákladů, jsou systematicky vyhodnocovány a jsou 
podnětem pro změny procesů včetně servisní činnosti 

d) systém kvality je certifikován a je nedílnou součástí všech procesů společnosti, 
procesy jsou optimalizovány tak, aby byly minimalizovány celkové náklady na 
produkci, garance a servis a aby firma splňovala požadavky zákazníků 

6. Tvorba zdrojů na náklady vyvolané změnami norem, předpisů a legislativy v 
oblasti kvality a životního prostředí[11] 

a) společnost zdroje na takové činnosti není schopna vytvářet 
b) zdroje jsou vyhledávány a vytvářeny až tehdy, když dojde ke konfliktu se 

stávajícími normami a legislativou 
c) existuje určitý přehled o možných změnách norem a legislativy a vytvářejí se zdroje 

pro následnou realizaci potřebných změn ve firmě 
d) změny se soustavně monitorují, vytvářejí se zdroje pro včasnou realizaci změn 

LOGISTIKA 

1. Zajišťování nákupů a distribuce[11] 
a) Společnost má stálé dodavatele a distributory, o jiných možnostech se pro 

nadměrné riziko neuvažuje 
b) management provádí výběr dodavatelů podle konkrétní zakázky ve výběrovém 

řízení, distribuční kanály jsou ve společnosti zaběhnuté 
c) ve společnosti je vytvořena databáze dodavatelsky zabezpečovaných vstupů, 

efektivnost dodávek se průběžně hodnotí; obdobným způsobem se pracuje i 
v distribuci 

d) ve společnosti je vytvořena databáze dodavatelsky zabezpečovaných vstupů, 
efektivnost dodávek se průběžně hodnotí; obdobným způsobem se pracuje i 
v distribuci; průběžně se vyhodnocuje, zda je výhodnější jednotlivé dílčí činnosti 
zajišťovat vlastní kapacitou nebo je nakupovat 

2. Optimalizace logistiky ve společnosti[11] 
a) ve společnosti neexistuje provázanost informací z činnosti nákupu a distribuce a 

proto nelze sledovat jejich dopad 
b) jednotlivé činnosti logistiky ve společnosti jsou sledovány a vyhodnocovány 

samostatně, změny interní činnosti se dějí operativně v návaznosti na dílčí 
informace 



c) činnost v oblasti logistiky se odvíjí v návaznosti na jednotlivé obchodní případy, 
informace jsou přenášeny informačním systémem ve společnosti, efektivita práce s 
informacemi není systematicky sledována 

d) je sledována a zdokonalována efektivnost fungování systému logistiky ve 
společnosti, důraz je kladen na využívání a optimalizaci informačního systému ve 
společnosti 

3. Přenos informací a komunikace s partnery společnosti[11] 
a) společnost nemá prostor reagovat na případné náměty od partnerů 
b) s partnery se komunikuje pouze v případě vážných problémů 
c) kontakt s partnery udržují kompetentní pracovníci společnosti, kteří registrují jejich 

náměty a připomínky 
d) komunikace s partnery je zahrnuta do informačního systému společnosti 

4. Flexibilita logistických procesů[11] 
a) společnost nemá dostatek prostředků a zdrojů operativně měnit svoji logistiku, 

změnám se brání z obavy před nepředvídatelným dopadem rizika 
b) společnost provádí operativní změny v logistice tehdy, je-li k tomu donucena 

zákazníkem nebo konkurencí, o rizikovosti takových změn se neuvažuje 
c) společnost je schopna provádět operativní změny v logistice, pokud je přínos 

změny vyšší než míra podstoupeného rizika 
d) společnost má dostatek prostředků a zdrojů operativně měnit svoji logistiku, 

zásadní rizika je schopna odhadnout a eliminovat 
5. Zavádění inovací v logistice[11] 

a) nové nápady se nesledují 
b) společnost nepotlačuje iniciativu pracovníků v tomto směru, pokud je inovace pro 

firmu přínosná, pak ji využije 
c) nové nápady se systematicky sbírají a vyhodnocují, jsou použity jako zdroj inovací 

produktů a/nebo procesů, zároveň se provádí analýza nákladů a rizik 
d) management společnosti se možnostmi využití nových nápadů v logistice jak od 

vlastních pracovníků, tak z externích zdrojů pravidelně zabývá; tvořivost 
zaměstnanců je motivována a oceňována; podkladem pro rozhodování o realizaci 
nových nápadů je studie proveditelnosti 

6. Řízení logistiky a finance[11] 
a) dopady změn v logistice se finančně neposuzují 
b) změny v logistice se hodnotí následně na základě výsledného hospodaření 

společnosti 
c) každá změna v logistice je odděleně posuzována z hlediska efektivity 
d) změny v logistice se hodnotí průběžně, porovnávají se s konkurencí v oboru a 

výsledky se využívají jako zpětná vazba pro modifikaci procesů ve společnosti 

ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE 

1. Spokojenost zaměstnanců[11] 
a) spokojenost zaměstnanců není potřeba cíleně sledovat, protože nespokojenci jsou 

snadno nahraditelní 
b) management společnosti se zabývá spokojeností zaměstnanců až tehdy, když se 

vyskytnou výraznější problémy 
c) spokojenost pracovníků se čas od času zjišťuje spíše neformálně 
d) spokojenost zaměstnanců se pravidelně zjišťuje a výsledky se využívají např. při 

vzdělávání, profesním růstu, apod. 



2. Motivace zaměstnanců ve společnosti[11] 
a) vedení společnosti vychází z předpokladu, že základní povinností zaměstnance je 

plnit zadané pracovní úkoly; v opačném případě se uplatňuje systém sankcí 
b) zaměstnanci jsou hmotně stimulováni systémem odměn a sankcí za kvalitu 

pracovního výkonu 
c) společnost kromě hmotné stimulace zaměstnanců dbá i na vytváření pozitivního 

klimatu a sociálního zázemí; klíčovým zaměstnancům se společnost snaží zajistit 
vyšší standard 

d) motivační systém bere v úvahu individualitu každého zaměstnance; kromě 
standardní motivace společnost dbá na možnosti odborného a kariérového růstu 
zaměstnanců, zejména u klíčových zaměstnanců společnosti 

3. Řízení a komunikace[11] 
a) cíle a strategie podnikatelského záměru jsou převedeny do měřitelných ukazatelů 

finančního plánu a každý obchodní případ je před přijetím podle nich posuzován 
b) ve společnosti je pouze formální komunikace mezi pracovníky 
c) mezi pracovníky společnosti funguje formální i neformální komunikace, týmová 

práce má rezervy v projektovém řízení 
d) společnost využívá efektivně vedené multidisciplinární týmy; týmy mají jasně 

delegované pravomoci a odpovědnosti 
4. Řešení konfliktů na pracovišti[11] 

a) konflikty jsou ve společnosti chápány jako rušivé jevy s negativním dopadem na 
klima na pracovišti a proto se vedení snaží je hned v zárodku potlačit 

b) řešení konfliktů je v kompetenci nejbližšího nadřízeného pracovníka, který je 
povinen informovat management 

c) management monitoruje vznik a vývoj konfliktů ve společnosti a na základě 
analýzy příčin jejich vzniku se snaží učinit příslušná opatření ve prospěch firmy 

d) management chápe konflikty ve společnosti jako podnět a příležitost ke změně a 
jako významný zdroj informací a podnětů ke zvyšování výkonnosti firmy 

5. Informační systém[11] 
a) informace potřebné pro operativní řízení se těžko získávají 
b) informace jsou sbírány, ale nejsou využívány efektivně pro zlepšení chodu 

společnosti 
c) firemní informační systém je vhodný pro operativní řízení, ale neposkytuje 

zpracované informace pro strategické řízení 
d) existuje informační systém, který poskytuje lehce dostupné informace jak pro 

operativní, tak i strategické řízení 
6. Firemní kultura[11] 

a) rozvoji firemní kultury není věnována systematická pozornost, utváří se 
samovývojem 

b) na komplexní rozvoj firemní kultury nemá v současné době společnost volné 
zdroje; v rámci limitovaných zdrojů se společnost snaží reprezentovat alespoň 
prostřednictvím svého managementu 

c) budování firemní kultury je součástí dlouhodobých plánů, v nichž jsou zahrnuty 
zdroje podle možností společnosti 

d) budování firemní kultury je součástí dlouhodobých plánů a management se snaží do 
této aktivity zapojit i zaměstnance společnosti 



PŘÍLOHA 2 

Vyhodnocení dotazníku pro zjištění připravenosti firmy MESSING Group, s.r.o. úspěšně 

implementovat inovační strategie 

OBLASTI STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ 

1. Představa o budoucnosti společnosti: Odpověď b) naznačuje, že ve firmě existuje 
spíše charismatické vedení. Cíle, které si firma stanovila, nejsou příliš konkrétní a dále se 
nerozpracovávají. Inovační aktivity nejsou chápány jako objektivní nutnost, ale vynucená 
nahodilost, na kterou se následně hledají zdroje. [11] 
2. Vize a zaměstnanci: Odpověď c) naznačuje, že zaměstnanci jsou o krátkodobých 
záměrech firmy informováni. Firma si tím vytváří prostor pro iniciativu ze strany 
zaměstnanců a může ji pak i účelně využívat. Plošnost takové kampaně může sklouznout k 
formalismu a případné stimuly nebudou dostatečně motivačně účinné. [11]   
3. Inovační programy firmy: Odpověď a) vyjadřuje situaci firmy, v níž se o 
inovacích neuvažuje. S největší pravděpodobností se ani nedefinují, a pokud jsou 
prováděny, jejich význam neumí docenit. Tato odpověď rovněž nasvědčuje tomu, že úvahy 
o budoucnosti firmy jsou odkládány až za aktuální problémy. [11] 
4. Změny plánu: Odpověď b) charakterizuje firmu, která si uvědomuje nedostatečně 
vybudované informační zpětné vazby. Rizikovost změny a nedostatek prostředků ji vede 
ke strnulosti postupů, což může vést ke ztrátám. Neúčinnost přenosu informací působí 
nízký stupeň přidělování pravomocí zaměstnancům a liniovým organizačním modelům. [11] 
5. Finanční ukazatele plánu: Firma volící variantu b) si uvědomuje nutnou potřebu 
výkonnosti z hlediska budoucí bezpečné existence. Vychází přitom z plynulého vývoje, 
dané nákladovosti výroby a výše režijních nákladů. Rizika se snaží eliminovat především 
defenzivními strategiemi. Prostor pro inovace není uvědoměle budován. [11] 
6. Plánování ve firmě: Odpověď b) znamená, že vzhledem k operativnímu přístupu 
lze předpokládat navození prostředí permanentních změn. O jejich efektivnosti lze však 
pochybovat. Pokud nějaká informace vede k inovačnímu podnětu, nejde o proces řízený, 
ale pouze usměrňovaný. Intuitivnost dopadu takových inovací představuje vysoké riziko, 
které může vyústit v existenční ohrožení firmy. [11] 

OBLAST MARKETINGU 

1. Sledování aktuálních vývojových trendů na trhu: ve firmě byla zvolena 
odpověď a) žije především přítomností. Odkládání zásadní otázky, zda bude firma 
konkurenceschopná a tedy i existující v budoucnosti, znemožňuje stabilizovat firmu a 



vytváří z ní nástroj jednorázové obrátky kapitálu s předpokládaným efektem. Rozvíjení 
inovací pro takto uvažující firmu není aktuální, ani příliš efektivní. [11] 
2. Hodnocení tržní konkurenční pozice: Firma se přiklání k odpovědi b), sleduje 
aktivity konkurence na trhu vždy, když má přijmout zásadní rozhodnutí, které může 
ovlivnit její budoucí vývoj. Tím, že firma nemá stanovenou cílovou tržní pozici, stává se 
univerzálním subjektem trhu bojujícím proti všem konkurentům. Srovnávání se 
s nesrovnatelnými konkurenty může být zdrojem chybných rozhodnutí jejího 
managementu. [11] 
3. Orientace firmy na zákazníka: Zvolena odpověď b), spoléhá na úsudek a 
zkušenosti svých zaměstnanců, kteří odhadují budoucí myšlení a potřeby zákazníků. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o odborníky, je jejich subjektivní pohled nebezpečný v tom 
smyslu, že podceňují vkus a mínění zákazníka. Vnucování názorů ze strany odborníka 
může vyústit až v agresivní marketing, který spíše zákazníky odradí, než aby poskytoval 
prostor k vnímání jejich názorů a postojů. [11] 
4. Sledování postojů zákazníků k produktu firmy: Firma se odezvou na své 
produkty ze strany zákazníků zabývá nesystematicky, proto byla zvolena odpověď b). 
Informace, které se tímto způsobem získají, jsou redukované a mnohdy nepodchycují 
všechny důležité okolnosti rozhodovacích procesů zákazníků. Parametry odezvy musí být 
zvoleny tak, aby se daly dobře oddělit vlivy jednotlivých jevů, což je pro úzce 
nespecifikovanou firmu velmi složité. [11] 
5. Způsob přenášení tržních informací ve firmě: Pro odpověď varianty b), je 
příznačné, že staví na know-how svých zaměstnanců. Problém nastane tehdy, když 
zaměstnanec odejde. Nepředávání informací vede k růstu hodnoty zaměstnance a vytváření 
jeho pseudoklíčových pozic ve firmě. [11] 
6. Marketing a finanční řízení: Při plánování, které je v souladu s odpovědí b), hrozí 
firmě nebezpečí nekontrolovaného vývoje režijních nákladů, které kumulativně pokrývají 
všechny nepřesnosti kalkulací. Vývoj cen v takové firmě snižuje konkurenceschopnost u 
zákazníků. [11] 

OBLAST VÝROBNÍ, VÝROBKOVÁ A ORGANIZAČNÍ 

1. Budoucí konkurenceschopnost firmy v oboru: Odpověď b), představuje to, že 
firma spoléhá na tvůrčí zručnost a improvizaci zaměstnanců, kteří ji uplatní v případě, že 
zákazník projeví nespokojenost s dosavadním řešením. Možnosti otevřeného trhu tento 
přístup v převážné většině případů úspěšně eliminuje. [11] 
2. Produktové inovace: Odpověď a) zvolila firma, protože se bojí uvažovat o riziku a 
přínosu změn. V každém případě by firma neměla vyjadřovat tímto způsobem uspokojení a 
bezstarostnost s ohledem na budoucí vývoj v turbulentním prostředí. [11] 
3. Sběr podnětů k provádění změn technologických procesů: V odpovědi b) se 
firma hlásí k nesystematickému zpracovávání podnětů ke změnám. Tím mohou být i 
hodnotné iniciativy opomíjeny. Prosazení podnětu je často vázáno na charisma jeho 



nositele a interpersonální vztahy ve firmě, což může obecně deformovat změnové 
procesy.[11] 
4. Organizování inovačních činností ve firmě: Odpověď a) představuje 
podnikatelské uspořádání firmy s výkonným pověřením odpovědného zaměstnance. 
Obvykle není sledována kontinuita inovačních podnětů a podnikatelského prostředí firmy.  
Vyspělost inovačních aktivit je limitována schopnostmi zaměstnance. [11] 
5. Kalkulace výrobních nákladů a posuzování investiční návratnosti rozvojových 
programů ve firmě: Odpověď b) vede k podobnému efektu jako odpověď a). Lépe 
uplatňovaná metodika při provádění kalkulace výrobních nákladů snižuje nepřesnost 
odhadu jejich skutečné velikosti, dokonce se při ideálním průběhu projektu mohou blížit i 
skutečným nákladům. Bez zpětné kontroly však hrozí nebezpečí zpochybnění správnosti 
prováděné kalkulace a vzniká tak tlak zdola na změkčení ukazatelů sloužících za podklad 
pro kalkulace. Důsledkem bývá snižování tempa výkonnosti firmy a její zaostávání ve 
srovnání s ukazateli konkurence. Pokud firma aktivně neřídí rentabilitu implementované 
změny, nemusí se tato, ač formálně jde o proces progresivní, odrazit ve zlepšené 
konkurenční pozici. [11] 
6. Tvorba zdrojů určených na vývoj: Firma, jejíž politika je vyjádřena bodem b), 
zahájila defenzivní strategii svého budoucího vývoje již dnes. Není třeba zvláště 
zdůrazňovat, že postup globalizace ekonomiky bude vytvářet konkurenci i na místech, kde 
byla strategie dříve relativně bezpečná. [11] 

OBLASTI KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1. Sledování změn ovlivňujících systém kvality ve firmě: Odpověď b), respektuje 
význam standardů, nechápe je však komplexně a jejich působnost omezuje pouze na 
isolovaně řešené problémy. Taková řešení zohledňují především technický přístup. 
Organizační složka bývá potlačována, čímž je snižován konečný efekt. [11] 
2. Hodnocení individuálního přínosu zaměstnanců k dodržování kvality ve firmě: 
Odpověď b) je příznačná pro firmu, v níž převládá v organizaci pracovních procesů 
formalismus. Přímý nadřízený je sice zodpovědný za dodržování požadovaných 
kvalitativních parametrů, je však nucen se zodpovídat pouze tehdy, když se zjistí hrubé 
porušení stanovených postupů, které má dopad na výslednou kvalitu produktu/služby. 
Přehlížením drobných nedostatků se postupně oslabují i iniciativy vedoucí ke stálému 
zlepšování a inovacím. [11] 
3. Externí audit kvality ve firmě: Odpověď a) vyjadřuje, že firma v rámci svých 
podnikatelských činností zakládá spokojenost svých zákazníků na splnění podmínek 
daných uzavřenou obchodní smlouvou. [11]  
4. Dopad činnosti firmy na životní prostředí: Odpověď b) vyjadřuje případ, kdy 
firma musí vyhovět předpisům stanoveným a kontrolovaným orgány státní správy. Cílem 
činnosti firmy je vyhnout se sankcím za nedodržení požadavků, které jsou stanoveny 
v předpisech a sledovány předmětnými orgány. Pokud na to musí firma vynaložit náklady, 



jsou plánovány pouze v nezbytně nutné výši a zaměřeny na uspokojení momentálních 
potřeb ze strany legislativy státu. [11] 
5. Dopad sledování kvality na procesy změn ve firmě: Odpověď b) charakterizuje 
nedokonalý přenos informací ve společnosti. Informace získané z monitoringu kvality se 
přenášejí pouze na úrovni produktu, kde mohou být též zdrojem inovačních podnětů. Další 
rovina, která může otevřít nové podněty v oblasti organizace a logistiky, tak nemůže být 
přímo těmito informacemi ovlivňována. [11] 
6. Tvorba zdrojů na náklady vyvolané změnami norem, předpisů a legislativy v 
oblasti kvality a životního prostředí: Odpověď b) představuje stav, kdy je sice sledován 
vývoj legislativy a norem, jejich vlivu se ale firma přizpůsobuje pasivně s cílem jim 
vyhovět a nikoli aktivně proměňovat jejich obsahový smysl v potenciální příležitost. [11]  

OBLASTI LOGISTIKY 

1. Zajišťování nákupů a distribuce: Firma zvolila odpověď c) má vytvořenu 
funkční databázi dodavatelů i distributorů a může vyhodnocovat jejich efektivnost. Své 
dílčí technologické procesy však není nucena nákladově srovnávat. [11] 
2. Optimalizace logistiky ve firmě: Při odpovědi b) se očekává koordinace a 
závěrečné posouzení získaných informací ze strany managementu. Tento přístup je typický 
pro firmu s přetrvávající liniovou organizační strukturou a bez správně fungujícího 
informačního systému. [11] 
3. Přenos informací a komunikace s partnery firmy: Odpověď c) připouští 
neformální komunikaci s partnery prostřednictvím zaměstnanců marketingu, kteří jsou 
odpovědní za přenos nezkreslených informací ve firmě. [11] 
4. Flexibilita logistických procesů: Odpověď b) zvýšená rizikovost přijatých 
rozhodnutí je způsobena především nedostatkem času pro provedení fundovaných 
analýz.[11] 
5. Zavádění inovací v logistice: Firma s odpovědí b) se staví k inovacím v oblasti 
logistiky nesystematicky a pasivně. Sází na iniciativu svých zaměstnanců, kteří ale nemají 
mandát pro systematickou činnost v této oblasti. Posouzení užitečnosti inovačních nápadů 
zaměstnanců je v rukou managementu společnosti; v případě, že se iniciativa zaměstnanců 
nesetká ve firmě s odezvou, je zákonité, že časem vyhasne. [11] 
6. Řízení logistiky a finance: Firma zvolila odpověď b) má možnost v analytice 
finančního řízení sledovat přínos přijatých inovací v logistice. To je možné až za určité 
uzavřené období, tedy bez možnosti aktivně ovlivňovat průběh zavádění inovace. [11] 

OBLASTI ORGANIZACE A LIDSKÝCH ZDROJŮ  

1. Spokojenost zaměstnanců: Firma s odpovědí c) má zaveden systém sběru 
informací o zaměstnancích a s těmito informacemi může dále pracovat. V odpovědi se již 



nerozvádí, jak jsou získané informace dále zpracovávány. Volnost ve způsobu reakce na 
získané informace skýtá prostor k formalismu. [11] 
2. Motivace zaměstnanců ve firmě: Odpověď b) znamená, že firma má systém 
hmotné stimulace, který pozitivně ovlivňuje pracovní nasazení zaměstnanců. Pokud jsou 
parametry tohoto systému vhodně zvolené, může být takový systém i funkční. Po 
vyčerpání základních ambicí zaměstnanců však již obvykle další možnosti nenabízí. [11] 
3. Řízení a komunikace: V odpovědi c) je naznačena možnost vytvářet na pracovišti 
maticové organizační struktury. To předpokládá jistý stupeň delegování pravomocí, i když 
určující zůstává základní liniová organizační struktura. Kontrolní mechanismy řeší mj. 
konflikty, které mohou vznikat při překrývání se úkolů zadaných z různých míst 
jednotlivým zaměstnancům. Funkčnost je do značné míry ovlivněna organizačními 
schopnostmi vedoucích zaměstnanců. [11] 
4. Řešení konfliktů na pracovišti: Podle odpovědi b) je zřejmé, že řešení konfliktů 
na pracovišti je plně v kompetenci nejbližšího vedoucího zaměstnance, na jehož rozhodnutí 
záleží, zda budou konflikty nekompromisně potlačovány, nebo analyzovány a řešeny. 
Vzhledem k hierarchii pracovních vztahů bývá obvyklé, že vrcholový management o 
vzniku konfliktu nebývá informován a je tak omezen prostor k využití příčin konfliktu jako 
příležitosti ke změně. [11] 
5. Informační systém: Odpověď b) představuje firmu mající v omezené míře 
zavedený a využívaný informační systém. Obvykle se jedná o počítačovou síť pro přenos 
určitých informací na omezený počet terminálů. Rozhodovací procesy jsou závislé na 
výsledcích porad uvnitř firmy, což snižuje efektivní pracovní čas řídících zaměstnanců. [11] 
6. Firemní kultura: Podle odpovědi b) buduje firma svou image podle názorů 

veřejnosti. Postoj firmy je nesprávný v tom, že v zásadě je oddělován růst managementu od 

růstu zaměstnanců firmy. Tento rozdíl je pak citelně vnímán a snižuje stupeň identifikace 

zaměstnanců. [11] 


