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1 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÉ OBLASTI 
 

Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika se stává nedílnou součástí strategického řízení 

zejména v případě organizací. Organizace, které si včas neuvědomí rozsah a sílu dopadů 

souvisejících rizik a nevytvoří si účinný mechanismus pro jejich řízení, hazardují se svou 

stabilitou, sniţují zájem a důvěru investorů (sponzorů, veřejnosti) a tím zvyšují náklady na 

financování. Ukazuje se, ţe potřeba věnovat se systematické analýze a řízení rizik neexistuje jen 

ze strany nabídky poradenských firem, ale projevuje se také ze strany poptávky, tedy samotných 

organizací. Tato situace na českém trhu u všech organizací, ať jiţ jsou to ziskové, neziskové, 

veřejně prospěšné, či státní podniky vede k zamyšlení, zda existuje univerzální a jednoduchý 

systém řízení rizik v organizacích všech právních forem a velikostí. Zda je pro společnost více 

zajímavá a „uţitečnější“ organizace, která řídí rizika alespoň na minimální úrovni, neţ ta, která 

se sloţitých systémů řízení rizik bojí, a proto je neřídí vůbec?  

Vlastní vědecká činnost této práce spočívá v návrhu uceleného, srozumitelného, jednoduchého a 

integrovaného systému řízení rizik v organizacích na základě jiţ exitujících metodik analýzy a 

řízení rizik. Vybrané existující metodiky jsou doplněny či upraveny, tak aby metodika byla 

ucelená a současně srozumitelná pro organizace samotné.   

Pro potřeby této práce byla provedena analýza současného přístupu a chápání řízení rizik ve 

světě na základě dostupných podkladů, jako je literatura, studie, tiskové zprávy, prezentace 

apod. Snahy o řízení rizik v organizacích a jejich standardizace jsou podpořeny i normativním 

přístupem ze strany ISO, která vymezila terminologii v oblasti řízení rizik v normě v ISO/IEC 

Guide 73. Dalším zdrojem podkladů pro tuto práci slouţily: první národní norma v oblasti řízení 

rizik vydána v Austrálii a Novém Zélandě a označena jako AS/NZS 4360 (1995), The Orange 

Book – Management of Risk – Principles and Concepts (2004) – v překladu moţno označit jako 

„Oranţovou knihu“ připravená britskou organizací HM TREASURY a v USA existují Národní 

institut pro standardizaci (National Institute of Standards and Technology - NIST), který 

definoval národní normu SP 800-30 Risk management Guide for Information Technology 

Systems (2002). 

V českých organizacích se problematika analýzy a řízení rizik v současné době zaměřuje 

zejména na eliminaci finančních rizik, projektových rizik, rizik informačních systémů, rizik 

bezpečnosti práce či rizik působících na ţivotní prostředí. Tomu nasvědčuje také obsáhlá 

dostupná česká literatura, která se těmto oborům věnuje a mnoţství vzdělávacích kurzů, 

seminářů a oblastí zájmu investic. Stejně jako na mezinárodní úrovni existují studie o řízení 

rizik v daných státech, tak i v ČR byly studie tohoto typu realizovány za účelem zjištění 

aktuálního stavu vnímání problematiky řízení rizik. Při analýze dostupných studií s aktuálními 
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průzkumy a analýzy řízení rizik na českém trhu jsem se zaměřila na studie, které proběhly pod 

záštitou důvěryhodných institucí (např. Consulting České spořitelny a Svaz průmyslu a dopravy 

ČR, DBM, E&Y nebo MMC Marsh& McLennan Companies atd.) Tyto studie se staly 

základním východiskem vzniku této vědecké práce.  

Součástí této práce bylo provedeno dotazníkové šetření stavu řízení rizik v ČR. Průzkum 

proběhl v dubnu 2009 formou dotazníkového šetření umístěného na internetu. Dotazník měl 25 

otázek ve dvou sekcích, kdy první část byla obecná a druhá část byla zaměřena na řízení rizik 

v organizacích respondentů. Průzkumu se zúčastnilo 89 respondentů, tedy organizací. Výsledky 

byly zpracovány pomocí systému E-survey, v jehoţ prostředí měli respondenti moţnost 

odpovídat. Na základě získaných dat byla provedena podrobná analýza a sestavena zpráva: 

Průzkum současného stavu řízení rizik v ČR 2009.  

 

Cílem dotazníkového šetření bylo získat odpovědi na následující otázky: 

 Řídí organizace rizika? Pokud ano, tak jak? 

 Chápou organizace řízení rizik jako příležitost? 

 Jsou organizace otevřeny řízení rizik externím specialistou? 

 Kdo je zodpovědný za řízení rizik v organizacích? 

 Jaké vlastnosti jsou pro „Managera rizik“ potřebné? 

 

 

Řízení rizik realizovalo celkem 70,8 % respondentů ať jiţ sami či ve spolupráci s externími 

odborníky. Zbylých 29,2 % 

respondentů svá rizika nijak 

neřídilo, přičemţ 22,5 % 

respondentů připadalo na 

subjekty, které o řízení rizik 

uvaţují do budoucna na základě 

probíhající hospodářské krize, a 

6,7 % respondentů připadalo na 

subjekty, které rizika neřídí a ani o 

tom do budoucna neuvaţují.  

Obr. č.1:   Řídí vaše organizace rizika? Zdroj: dotazník. 
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Řízení rizik bylo nejčastěji realizováno 

prostřednictvím intuitivního přístupu (v 76,2 

% případů), relativně četná je však také 

systematická identifikace rizik (42,9 %), 

vyuţívání nastavených systémů (36,5 %), 

krizových plánů (33,3 %) a určení konkrétní 

osoby odpovědné za řízení rizik (23,8 %).  

Obr. č.2:   Jakým způsobem rizika ve vaší organizaci řídíte? Zdroj: dotazník. 

 

 

 

Organizace, jeţ v době realizace šetření rizika 

neřídily, pak jako nejčastější důvody tohoto 

stavu uváděly nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků (57,7 %), nedostatečné informace 

(53,8 %), časovou náročnost (38,5 %) a 

finanční náročnost (30,8 %). 

 

Obr. č.3:   Z jakého důvodu rizika ve vaší organizaci neřídíte? Zdroj: dotazník. 

 

 

Z průzkumu vyšlo najevo, ţe v České republice je stále silný důraz na odpovědnost vlastníka a 

managementu za řízení rizik, přičemţ tato odpovědnost je zdůrazňována zejména v menších 

podnicích a organizacích, které si často nemohou dovolit vyuţívat sluţeb profesionálních risk 

manaţerů. Respondenti odhalili také poměrně vysokou míru neochoty ke spolupráci s externími 

subjekty na řízení rizik.  Tuto skutečnost lze vysvětlit nedůvěrou v externí manaţery rizik, 

neboť tito mají přístup ke strategickým informacím organizací a neexistuje dostatečná záruka 

proti zneuţití či poskytnutí těchto informací třetí osobě, nebo nedostatkem informací o 

samotném řízení rizik. 
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2 CÍL PRÁCE 
 

Z dostupné literatury, z veřejně deklarovaných postupů organizací, studií, dotazníkových 

šetření, analýz, vlastní praxe, vlastního dotazníkového šetření na území ČR, publikací trendů a 

praxe, lze konstatovat, ţe existuje potřeba vzniku jednotného rámce řízení rizik v organizacích. 

Současně existuje široký výběr metodik, metod, návodů, doporučení, rad a postupů, jak rizika 

v organizaci analyzovat a řídit. Při podrobnějším studiu bylo zřejmé, ţe tyto postupy nejsou 

jednotné, jsou roztříštěné do rozdílných fází, stupňů, metod, pouţívají různá názvosloví, liší se 

postupem, zabývají se pouze některou z částí celého systému řízení rizik, či jsou určeny pro 

specifický sektor. Z toho pohledu vyplynul důleţitý fakt a to, ţe metody nejsou ucelené do 

konkrétní, komplexní a jednoduše realizovatelné metodiky řízení rizik a tím působí nejednotně a 

nesrozumitelně pro organizace. Jak jiţ vyplynulo z dotazníkového šetření, respondenti převáţně 

rizika neřídí hlavně z důvodů nedostatku informací a sloţitosti celého systému řízení rizik. 

Dalším důleţitým faktem vyplynuvšího z analýzy odpovědí bylo, ţe majitelé a vrcholový 

management jsou nedůvěřiví k externím risk manaţerům, a proto upřednostňují vlastní 

zaměstnance v této roli. Tito zaměstnanci mnohdy zastávají práci ve více kumulovaných 

funkcích a dávají proto přednost jednoduchému a účinnému systém řízení rizik. Proto si tato 

doktorská disertační práce jako primární cíl stanovila: 

 

1. Vytvořit návrh ucelené, srozumitelné a současně jednoduše realizovatelné 

metodiky implementaci preventivního Integrovaného Řízení Rizik (IŘR) 

v organizacích jako celku s využitím již exitujících metod.  

 

Ke splnění základního cíle je nutno si vytýčit dílčí cíle, které jsou navrţeny v souladu 

s dosaţením hlavního cíle disertační práce: 

 

1. Analyzovat stávající metodiky pouţívané k řízení rizik. 

2. Návrh konkrétní metodiky. 

3. Návrh podpůrných materiálů k navrhované metodice. 

4. Ověřit vytvořenou metodiku na vybraných organizacích v praxi. 

5. Vytvořit příručku implementace pro uţivatele. 
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Obr. č.4:  Návrh metodiky IŘR 

Zmapování aktuálních metodik řízení rizik 

Potřeba existence srozumitelné metodiky řízení rizik 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

Zpracování Příručky implementace pro uživatele metodiky 

IŘR  

Kompletace a nastavení navrhované metodiky implementace 

IŘR  

Konečná úprava navrhovaných podpůrných materiálů 

k implementaci metodiky IŘR  

Analýza stávajících metodik řízení rizik 

Existuje další 

relevantní metodika, 

technika či metoda? 

Návrh vlastní metodiky implementace IŘR na základě 

existujících metod a jejich doplnění 

Návrh podpůrných materiálů k navrhované metodice 

implementace IŘR 

Ověření navržené metodiky implementace IŘR v praxi  

Analýza výsledků ověření z praxe 

Nutnost dalšího 

ověření v praxi? 

Zapracování poznatků z praxe do navrhované metodiky 

implementace IŘR  



8 
 

3 STRUKTURA PRÁCE 
 

Disertační práce je rozdělena do dvou základních částí. První část práce se skládá z úvodu a 

definování oblasti řešení. Dále dochází v této části práce k vymezení rizika a jeho řízení 

v historickém kontextu aţ po současný přístup k rizikům ve světě a České republice. Jako 

podklad pro potřebu řešení tohoto tématu vznikl vlastní dotazníkový průzkum současného řízení 

rizik v ČR, který je v práci analyzován, jsou vysloveny závěry, základní důvody pro řešení 

tohoto tématu a současně studie je příloha č. 1 disertační práce. V této části práce jsou dále 

stanoveny cíle, popsána metodologie řešení a jsou vymezeny teoretické podklady potřebné 

k řešení a vyslovení závěrů disertační práce. V této části práce jsou taktéţ představeny existující 

metody, které jsou rozděleny dle základního dělení na kvalitativní, kvantitativní a další, které 

jsou komplexními metodikami a vyuţívají obou předchozích přístupů. Tyto metodiky jsou 

analyzovány a vhodně zařazeny do pouţívání nově navrţené metodiky preventivního IŘR. 

1 ÚVOD 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ VNÍMÁNÍ RIZIKA 

2.2 VYMEZENÍ POJMŮ 
2.3 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM VE SVĚTĚ 
2.4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PŘÍSTUPU K RIZIKŮM V ČR 
2.5 VLASTNÍ PRŮZKUM POTŘEB ANALÝZY A ŘÍZENÍ RIZIK V ČR (2009)  

3 FORMULACE CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

4 METODOLOGIE ŘEŠENÍ 

5 VYMEZENÍ TEORETICKÉHO PODKLADU DISERTAČNÍ PRÁCE 

5.1 ORGANIZACE JAKO SLOŢITÝ SYSTÉM 

5.1.1 VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA 
5.1.2 VNĚJŠÍ ORGANIZAČNÍ RIZIKA 
5.1.3 ROVNOVÁHA ORGANIZACE 

5.2 TYPOLOGIE RIZIK 
5.3 PROCES ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI 
5.4 METODY PREVENTIVNÍHO ŘÍZENÍ RIZIK 

5.4.1 KVALITATIVNÍ METODY 
5.4.2 KVANTITATIVNÍ METODY 

5.4.3 DALŠÍ METODY 
5.5 VÝBĚR VHODNÉ METODIKY  ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI 

 

Druhá část práce je zaměřena na praktickou část samotné vědecké činnosti a zpracování 

výsledků. V rámci výsledků disertační práce je představena navrhovaná metodiky preventivního 

Integrovaného Řízení Rizik a návrh podpůrných materiálů k metodice, které jsou součástí 

výstupů této práce. Navrţená metodika byla ověřena v praxi ve 3 vybraných organizacích. Ze 

samotné implementace byly analyzovány poznatky a návrhy na rozvoj a úpravu metodiky, které 

byly zapracovány a metodika byla upravena na základě analýzy poţadavků na úpravu. Po více 

neţ roce byla situace v jednotlivých organizacích znovu ověřena a byla zpracována zpráva o 
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dalším rozvoj implementované metodiky IŘR ve vybraných organizacích. V rámci této práce 

byla metodiky IŘR představena ve své konečné v praxi ověřené podobě. Na základě poţadavku 

organizací vznikla Příručka implementace IŘR, která je součástí disertační práce jako příloha č. 

2 a její charakter je popsán v této části práce. V kapitole 7 jsou popsány jednotlivé kroky 

metodiky IŘR z pohledu jejich vzniku, významu a pouţití v praxi. Jelikoţ v praxi vyvstala 

myšlenka na tematické rozdělení metodiky do modulárního pojetí, je způsob rozdělení, 

jednotlivé moduly a jejich obsah popsán v kapitole 8. V závěru práce byla provedena nákladová 

a časová analýza implementace IŘR do organizací, které doposud analýzu a řízení rizik 

neprováděly a celkové zhodnocení přínosů navrţené metodiky IŘR v celkovém i modulárním 

vyuţití, stejně jako samotné výsledky vědecké činnosti a vědecký přínos práce. 

6 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

6.1 NÁVRH METODIKY INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR)  
6.2 NÁVRH PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ IŘR 
6.3 OVĚŘENÍ NAVRŢENÉ METODIKY IŘR V PRAXI 

6.3.1 Popis ověření metodiky IŘR v praxi 

6.3.1 Analýza adekvátnosti implementace metodiky IŘR 
6.4 ZPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY IMPLEMENTACE IŘR 
6.5 NÁSLEDNÉ OVĚŘENÍ PŘÍNOSŮ IMPLEMENTACE IŘR 

7 PROCESNÍ SCHÉMA METODIKY IŘR 

7.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ NAVRŢENÉ METODIKY 
7.1.1 Vstupní sebehodnocení organizace 
7.1.2 Analýza současného stavu řízení rizik 
7.1.3 Stanovení rizikové strategie organizace 

7.1.4 Sestavení týmu implementace IŘR 
7.1.5 Sestavení harmonogramu implementace IŘR 
7.1.6 Úvodní školení zaměstnanců k implementaci IŘR 
7.1.7 Risk Assessment (RA)  
7.1.8 Implementace IŘR 
7.1.9 Průběžná realizace plánovaných opatření IŘR 
7.1.10 Krizové scénáře a krizový trénink zaměstnanců 
7.1.11 Zkušební provoz zavedeného IŘR 

7.1.12 Příprava a provedení interního auditu IŘR 
7.1.13 Analýza výsledků interního auditu IŘR 
7.1.14 Následná opatření a modifikace IŘR 
7.1.15 Monitorování a trvalé zlepšování IŘR 

8 MODULÁRNÍ VYUŽITÍ METODIKY IŘR 

8.1 MODUL EVALUACE ŘÍZENÍ RIZIK 
8.2 MODUL INTEGORVANÉHO ŘÍZENÍ RIZIK (IŘR)  
8.3 MODUL INTERNÍHO AUDITU IŘR 
8.4 MODUL VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK 

9 NÁKLADOVÁ ANALÝZA NAVŽENÉ METODIKY IŘR 

9.1 STANOVENÍ NÁKLADŮ NA IMPLEMENTACI IŘR 
9.2 STANOVENÍ DOBY TRVÁNÍ IMPLEMENTACE IŘR 

10 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉ METODIKY 

10.1 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ JAKO CELKU 
10.2 PŘÍNOS NAVRŢENÉ METODIKY IŘŘ V MODULÁRNÍM POJETÍ 

11 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ METODIKY IŘR 

11.1 ROZVOJ METODIKY IŘR JAKO CELKU 

11.2 ROZVOJ METODIKY IŘR V MODULÁRNÍM POJETÍ 

12 ZÁVĚR  
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4 PŘÍNOSY PRÁCE 
 

Vyslovené závěry této práce na návrh metodiky IŘR jsou podloţeny reálným ověřením ve 3 

vybraných organizacích, které jsou současně vymezujícím prvkem vyslovených závěrů. 

Společnými rysy organizací, v nichţ proběhlo ověření návrhu metodiky IŘR byly: 

 organizace ze ziskového sektoru, 

 organizace o velikosti do 250 zaměstnanců,  

 organizace řídící se českou legislativou,  

 organizace fungující na procesním řízení (nikoliv na know-how jednoho 

pracovníka apod.),  

 organizace neřešící momentální existenciální krizi (tedy neřešící „přeţití / 

nepřeţití“ organizace, tedy krizové řízení), 

 organizace, které si uvědomují potřebu preventivního řízení rizik, 

 organizace podnikající v oborech bez bliţší specifikace, 

 ověření proběhlo na všech organizačních úrovních, 

 ověření proběhlo jako celek ve všech částech organizace. 

 

Na základě pilotního ověření metodiky IŘR v praxi byl konečný počet kroků definován jako 15 

na sebe navazujících. Některé kroky se dělí do dílčích podkroků z důvodů jejich sloţitosti a 

rozpracování. V navrţené metodice se jedná o vyuţití výhod jiţ existujících metodik a jejich 

doplnění do komplexní a ucelené metodiky řízení rizik v organizacích. Jde o metodiky jako je 

Delphi metoda, What if?,  FMEA, DOE, ERM, nový COSO rámec, rámec ISO 9001 apod. 

 

1. Vstupní sebehodnocení organizace 

2. Analýza současného stavu řízení rizik 

3. Stanovení rizikové strategie organizace 

4. Sestavení týmu implementace IŘR 

5. Sestavení harmonogramu implementace IŘR 

6. Úvodní školení zaměstnanců k implementaci IŘR 

7. Risk Assessment (RA) 

8. Implementace IŘR 

9. Průběţná realizace plánovaných opatření IŘR 

10. Krizové scénáře a krizový trénink zaměstnanců 
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11. Zkušební provoz zavedeného IŘR 

12. Příprava a provedení interního auditu IŘR 

13. Analýza výsledků interního auditu IŘR 

14. Následná opatření a modifikace IŘR 

15. Monitorování a trvalé zlepšování IŘR  

V disertační práci jsou postupně popsány všechny kroky navrţené metodiky implementace IŘR 

z pohledu jejich definování a vzniku. Pro uţivatele je vytvořena příručka, kde je kaţdý krok 

metodiky podrobně popsán z pohledu uţivatele metodiky, tedy jejich pouţití. 

Součástí návrhu implementace IŘR je návrh podpůrných materiálů (formulářů), které jsou 

součástí navrţené metodiky.  

Na základě ověření v praxi došlo k rozčlenění metodiky IŘR na 4 základní moduly z věcného 

hlediska. Moduly je moţno pouţít (implementovat) samostatně dle potřeb organizace. Při 

partnerském přístupu implementace je pro externího specialistu moţnost nabídnout organizacím 

4 různé moduly, které jsou na sobě nezávislé a pro organizaci časově i finančně přijatelnější. 

Moduly jsou rozděleny a nazvány podle náplně jednotlivých kroků. 

 

I. Modul evaluace řízení rizik 

II. Modul integrovaného řízení rizik (IŘR)  

III. Modul interního auditu IŘR 

IV. Modul vzdělávání v oblasti řízení rizik 

 

Ověření ukázalo, ţe tato metodika IŘR vede organizace k systematické práci s riziky a ukazuje 

výhody otevřené diskuse o hrozbách, rizicích, pravděpodobnosti či dopadech potenciálních 

rizik. Systematicky organizaci vede krok po kroku od úvodního zjištění aktuálního stavu aţ po 

provedení interního auditu. Důleţitou součástí metodiky IŘR je její začlenění do chodu 

organizace.  

Vybrané hlavní přínosy metodiky IŘR v organizacích: 

- Systematické a ucelené pojmenování a znalost rizik, jimţ je organizace vystavena. 

- Znalost závaţnosti jednotlivých rizik a jejich dopadu na fungování organizace. 

- Kvalitní systém řízení rizik, který přináší organizaci dostatečnou míru jistoty při 

naplňování stanovených cílů. 

- Zajišťuje jednotnou formu krizové komunikace uvnitř i vně organizace.  

- Konkrétně definuje pravomoci a odpovědnosti v oblasti řízení rizik a jasně určuje 

jejich postavení v organizační struktuře, včetně provázanosti a vzájemných vazeb. 
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- Vytváří mechanismy pro systematickou informovanost managementu organizace o 

účinnosti a efektivnosti fungování organizace.  

- Pomáhá nastavit a udrţet bezpečnost v organizaci. 

- Systém řízení rizik zvyšuje stabilitu organizace a její důvěryhodnost vůči vnějšímu 

trhu. 

- Zlepšení motivace zaměstnanců k problematice řízení rizik jejich organizaci. 

- Moţnost vyhnout se zákaznickým auditům, které jsou finančně i časově náročné jak 

pro zákazníka, tak pro dodavatele. 

- Zvyšuje prestiţ a image firmy. 

 

Vybrané hlavní přínosy metodiky IŘR v modulárním pojetí: 

- Sniţuje riziko neúspěšného zavedení IŘR v jejím plném rozsahu všech 15 kroků. 

- Moţnost finančního rozloţení a tím sníţení finanční náročnosti v jednom okamţiku. 

- Sníţení zatíţení organizace v dlouhém období bez přerušení chodu. 

- Moţnost získat dílčí výsledky o fungování organizace v oblasti řízení rizik. 

- Moţnost vyuţití jiţ existujících formulářů. 

- Schopnost vlastního rozhodování o dalších krocích (modulech) IŘR. 

- Moţnost postupného seznámení s procesem IŘR a aţ po získání větší důvěry moţné 

pokračování dalším modulem. 

- Vyuţití partnerského přístupu externího specialisty. 

 

Základní myšlenkou navrţené metodiky IŘR je předpoklad racionálního přizpůsobeni 

konkrétním podmínkám organizace a současně metodika IŘR plně respektuje rozličnost a 

specifika kaţdé organizace. 

 

Metodika IŘR si rychle získala důvěru zaměstnanců svým nedirektivním, doporučujícím 

rámcem a jednoduchostí. Navrţená metodika IŘR podává pomocnou ruku organizacím, které by 

rády rizika řídily, ale jako argument jejich neřízení jsou vysoké nároky na odborníky, finance, 

čas a v neposlední řadě zjištění nepříznivých informací. 
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5 NÁMĚTY NA POKRAČOVÁNÍ 
 

V rámci tak rozsáhlého tématu jako je preventivní řízení rizik v organizacích není moţno 

zachytit všechny oblasti do detailů (např. vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení rizik, 

elektronická podpora metodiky apod.) Navrţená metodika IŘR si klade za cíl být metodikou 

pouţitelnou jako základní rámec k dalšímu konkrétnímu přizpůsobení v příslušné organizaci. 

Dále je v rámci práce vysloven názor a doporučení, jak by daná etapa, krok či dílčí pokrok měl 

probíhat (např. vyuţití intranetu, webového rozhraní apod.), ale organizacím je ponechána 

moţnost pro vlastní přizpůsobení.  

Rozvoj metodiky IŘR jako celku 

Samotná navrţená metodika IŘR zastává filozofii neustálého zlepšování, k čemuţ jsou zahrnuty 

do metodiky příslušné kroky. Do budoucna je moţno vyuţít nových technologií nebo doplnit o 

nové poznatky z různých vyvíjecích se vědních disciplín.  

Moţný návrh k rozvoji metodiky IŘR jako celku: 

- Úprava a přizpůsobení metodiky IŘR pro státní správu – obecné závěry této práce 

nemohou být vysloveny i pro tuto oblast, jelikoţ ověření implementace IŘR 

neproběhlo v ţádné státní organizaci. 

- Úprava a přizpůsobení metodiky IŘR pro velké organizace - obecné závěry této 

práce nemohou být vysloveny i pro tuto oblast, jelikoţ ověření implementace IŘR 

neproběhlo v ţádné velké organizaci. 

- Standardizace návaznosti procesu interního auditu řízení rizik na certifikační audit 

třetí stranou (certifikační organizací/autoritou).  

- Standardizace navazujícího procesu certifikace certifikační společností ve 

mezinárodním měřítku. 

- Systém stanovení rozsahu platnosti externí certifikace. Vyuţití získané certifikace 

třetí stranou např. k získání státní zakázky, získání dotací, grantů apod. 

- Zpracování systému IŘR jako softwarovou aplikaci odpovídající navrţené metodice 

preventivního řízení rizik. 

- Integrace metodiky IŘR do systému managementu kvality dle norem ISO 9001 

v organizaci. 

 

Rozvoj metodiky IŘR v modulárním pojetí 

V modulárním pojetí navrţená metodika IŘR zahrnuje 4 moduly, popis viz výše. Tyto moduly 

je moţno implementovat do organizací samostatně a nezávisle.  
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Moţný rozvoj metodiky preventivního IŘR v modulárním pojetí: 

- Rozvoj I. Modulu evaluace řízení rizik s vyuţitím webového rozhraní pro 

sebehodnotící formulář. Dotazník zpracovaný pro konkrétní potřeby sebehodnocení 

organizace, umístěn na webovém rozhraní pro jednodušší vyplnění a automatické 

zpracování výsledků. 

- Rozvoj III. Modulu interní audit řízení rizik o kvalifikační poţadavky na osobu 

interního auditora. Definování poţadavků na vzdělání, úroveň stanovených 

kompetencí a osobnostních předpokladů osoby interního auditora řízení rizik.  

- Rozvoj III. Modulu interní audit řízení rizik o pravidla a proces certifikace interních 

auditorů IŘR. Určení příslušných školení a dalšího vzdělávání. 

- Rozpracování IV. Modulu vzdělávání v oblasti rizik na konkrétní podobu školení a 

tréninků ať uţ úvodních, průběţných či nácvik krizových tréninků. 

- Rozpracování IV. Modulu o odborné poţadavky a kompetence včetně jejich úrovně 

pro manaţera rizik. 

- Rozvoj IV. Modulu vzdělávání v oblasti rizik o stanovení pravidel a procesu 

„certifikace“ školitelů IŘR. 
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6 ANOTACE 
 

Název práce: Návrh metodiky implementace preventivního integrovaného řízení rizik 

v organizacích. 

Tato disertační práce obsahuje návrh komplexní a nesloţité metodiky implementace 

preventivního Integrovaného Řízení Rizik (IŘR) v organizacích. V první části práce je 

analyzováno současné vnímání problematiky řízení rizik ve světě a jeho postupná 

integrace do českého prostředí. V roce 2009 byl pro potřeby této práce proveden 

průzkum potřeb řízení rizik v organizacích v ČR. Výstupy byly zpracovány do studie, 

která je součástí této práce a slouţí jako podklad definování potřeby řešení tohoto 

tématu. 

Druhá část práce definuje základní pojmy řízení rizik a proces zavedení řízení rizik 

do organizace. Jsou zde popsány vybrané existující metodiky vyuţívané k řízení rizik. 

Tyto metodiky jsou v práci analyzovány na základě jejich dostupnosti či vyuţitelnosti 

v řízení rizik v organizacích.  

Hlavní část práce se zabývá vlastním návrhem metodiky (IŘR), popisuje její rozdělení 

do 15 základních kroků. Podstata kaţdého kroku je v disertační práci detailně popsána. 

Navrţená metodika byla ověřena ve 3 organizacích v Moravskoslezském kraji. Na 

základě ověření byla metodika IŘR upravena do současné podoby. S vyuţitím analýzy a 

syntézy získaných poznatků došlo k návrhu sloučení konkrétních kroků metodiky 

implementace IŘR do 4 hlavních modulů. Tyto moduly je moţné do organizací 

implementovat nezávisle na sobě. 

Závěr práce navrţenou metodiku implementace preventivního IŘR hodnotí nejen z 

pohledu metodiky IŘR jako celku, ale i z modulárního vyuţití. Důleţitou součástí 

úspěšného zavedení IŘR do organizace je postoj vedení organizace a zaměstnanců 

k řízení rizik. 

Součást této práce je návrh Příručky implementace metodiky IŘR pro uţivatele, kterými 

mohou být za stanovených podmínek samotné organizace, nebo externí specialisté, 

podpůrné materiály v podobě návrhu formulářů a základní časový odhad zavedení IŘR 

do organizace. 
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7 RESUME 
Title of the thesis: The design of the methodology of implementing a preventing 

Integrated Risk Management in organizations. 

This thesis contains a comprehensive and simple designed methodology for 

implementing an Integrated Risk Management (IRM) as prevention in organizations. 

The first part contains an analysis of the current situation of the Risk Management in the 

world and its integration into the Czech environment.  For the purpose of this study was 

conducted a survey of the risk management needs in organizations in the Czech 

Republic in 2009. The outputs were processed in the study, which is a part of this thesis 

and serves as the basis for defining the current need of solving the risk management.  

The second part defines some of the theoretical concepts of risk the management 

process and implementation of risk management within the organization. There are also 

described some of the existing methods used for the Risk management. These methods 

are analyzed based on their availability and usefulness of risk management in 

organizations.  

The main part deals with its own design methodology (IRR), describes the distribution 

of up to 15 steps, the nature of creation is described in detail. The proposed 

methodology was tested in 3 organizations in the Moravia Silesian Region. Upon 

verification, the IRR methodology was adapted to the final published version. Based on 

the analysis and synthesis techniques was the proposal concreted steps to implement the 

IRR methodology into 4 main Modules. These modules can be implemented 

independently according to the needs of each organization.  

Conclusion of the work proposed methodology assesses the implementation of the IRR, 

not only in terms of IRR methodology as a whole, but also modular applications. An 

important part of successful implementation of the IRR to the organization is the 

attitude of employer and employees to risk management. The part of this work is to 

design and implement a Methodology Handbook for users of the IRR, which might be 

used by organizations themselves or by external specialists; support materials in the 

form of the forms and the basic estimates of the implementation IRR to the 

organization. 
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