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1. ÚVOD 

V současnosti se důležitou podmínkou úspěšnosti organizace stává nejen národní, ale i 

mezinárodní srovnatelná úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně jejich etické 

vybavenosti a odpovědnosti, doprovázející každou výraznější změnu podnikové kultury. Již 

dnes existuje řada organizací, které do svých procesů úspěšně zavádějí prvky znalostního 

managementu (tedy knowledge managementu, česky také managementu znalostí či řízení 

znalostí). Je nutné si uvědomit, že zásadnějších přínosů v této oblasti lze dosáhnout pouze 

tehdy, je-li použito synergického efektu, kdy se odlišné aktivity znalostního managementu 

doplňují, podporují a umocňují navzájem. Znalostní management je sice nedílně spojen s IT, 

ale hlavní slovo zde má člověk jako takový, protože bez něj by k předávání žádných znalostí 

nedošlo. Je tedy na vedení firem, jak tento proces využijí ve svůj prospěch a k zefektivnění 

procesů, později pak i výsledků. 

Management znalostí tak představuje získávání, uchovávání a sdílení znalostí takovým 

způsobem, aby mohl jedinec lépe vykonávat svoji práci a aby každý podnikový proces 

vytvářel přidanou hodnotu. Knowledge management se soustřeďuje na procesy, pomocí 

kterých se v organizacích z jejich nehmotného, "intelektuálního" jmění (kapitálu) vytvářejí 

hodnoty. Je sjednocením konceptů vypůjčených z umělé inteligence (znalostních systémů), 

softwarového inženýrství, re-engineeringu podnikových procesů, řízení lidských zdrojů a z 

oblasti chování organizace. V minulosti jsme se soustřeďovali na sběr informací a popřípadě 

na báze znalostí, ale dnes máme k dispozici "konektivitu" webovských a intranetových 

technologií na připojení a vzájemné propojování těchto bází znalostí umožňující sdílení 

znalostí. Místo toho, abychom měli izolované ostrovy znalostí, jsme schopni dnes budovat 

mosty, které tyto ostrovy spojují. 

Znalostní management se mnohdy považuje za novodobého spasitele organizace, ale 

jeho využití znamená mnohem více, než jenom vytvoření databáze naučených poznatků. 

Znalostní management se totiž týká fází konceptualizace, zkoumání, konsolidace a použití, v 

rámci kterých se znalosti vytvářejí, zabezpečují, kombinují, koordinují a obnovují. 
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Hlavním cílem mé diplomové práce je identifikovat a zhodnotit, na základě 

teoretického a analytického výzkumu, prvky a aspekty znalostního managementu 

ve společnosti DEZA, a. s. Teoretický cíl představuje zmapování zdrojů znalostí, které 

zahrnují: místo uložení informace, její povahu a strukturu, kdo ji vytvořil nebo kdo a kdy ji 

používá a šíří. Součástí zmapování je vymezení základních pojmů, jako je znalost, informace, 

data, znalostní management a podnik, znalostní pracovník a další. Nechybí ani klasifikace, 

metody hodnocení a řízení znalostí. Za výzkumný cíl práce můžeme považovat analýzu 

uplatňovaných principů a prvků znalostního managementu pomocí vytvořeného modelu.  

Diplomová práce je sestavena ze šesti hlavních kapitol. Práce obsahuje dvě samostatné 

části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se především 

vymezení znalostního managementu, jeho prvků a principů. Tuto část jsem vypracovala na 

základě odborné literatury a dalších dostupných informačních zdrojů. Třetí kapitola se 

zaměřuje na identifikaci analyzované organizace. V praktické části se na základě získaných 

teoretických poznatků zaobírám objasněním významu znalostního managementu v organizaci. 

Součástí analýzy je aplikace vlastního modelu, který umožňuje prozkoumat jednotlivé oblasti 

znalostního managementu. Pokusu objasnit nefungující principy, navrhnout a doporučit další 

postup, je věnována předposlední kapitola. Vzhledem k tomu, že je toto téma velmi rozsáhlé, 

nelze jej, v rámci jedné práce, podrobněji popsat.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA POJETÍ ZNALOSTNÍHO 

MANAGEMENTU 

Management znalostí i dnes, po několika letech, díky nástupu síťových technologií 

prožívá jak éru transformace, tak i prudkého rozvoje. Právě ve chvíli, kdy se efektivní 

využívání společných znalostí stává nejvýznamnější podnikatelskou konkurenční výhodou, se 

nám do rukou dostává ideální technologie pro tvorbu, získávání, soustřeďování a využívání 

znalostí. Management znalostí tak představuje komplexní přístup k získávání, uchovávání a 

sdílení znalostí takovým způsobem, aby jedinec v organizaci mohl lépe vykonávat svoji práci 

a aby každý podnikový proces vytvářel přidanou hodnotu.  

 Je-li, podle Alfreda a kol. (2003), řízení znalostí v organizaci pevně ukotveno, 

umožňuje pracovníkům vyhledat potřebné podpůrné dokumenty, výsledky pracovních 

postupů a historické údaje, a to nejen uvnitř organizace, ale i z externího prostředí.  

2.1 Význam znalostního managementu v současném podnikovém řízení 

V současné době se důležitou podmínkou úspěšnosti organizací stává nejen národní, 

ale i mezinárodní srovnatelná úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně jejich etické 

vybavenosti a odpovědnosti, doprovázející každou výraznější změnu podnikové kultury. Již 

dnes existuje řada organizací, které do svých procesů úspěšně zavádějí prvky znalostního 

managementu (tedy knowledge managementu, česky také managementu znalostí či řízení 

znalostí). Dle Petříkové a kol. (2010) není ani výjimkou, že nejedna z excelentních 

společností, nevyjímaje těch českých, demonstruje svůj úspěch právě díky efektivnímu sdílení 

znalostí, praktik, technik a dalších podpůrných aktivit. 

Ze zkušeností těch nejúspěšnějších je zřejmé, že pouze pracovníci, disponující 

určitými znalostmi a dovednostmi, mohou provádět činnosti, související s úspěšnými procesy 

podnikového řízení. Toto však řada manažerů podceňuje. Není rovněž pochyb o tom, že 

prostřednictvím účinného zavedení znalostního řízení může proběhnout efektivní 

transformace cílů podnikových procesů na reálné výsledky. Jednu z klíčových rolí zde 

sehrává management znalostí a vytvoření takového systému sdílení znalostí, který zajistí, aby 

byly znalosti, existující na jednom místě, využívány v celé organizaci - tzn. aby se co 

nejrychleji rozšiřovaly mezi lidmi, odděleními, trvale se doplňovaly a aktualizovaly.  
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2.2 Posun od učící se organizace ke znalostní organizaci  

Proces vzdělávání zaměstnanců tvoří již desítky let samozřejmou součást toho, čemu 

se říká řízení lidských zdrojů. Při studiu systémů řízení od Forda přes Baťu nacházíme 

důkazy, které hovoří ve prospěch nutnosti neustálého a systematického rozvoje lidí. A jako 

klišé pak působí tvrzení, že odborná způsobilost a znalosti zaměstnanců dnes představují ten 

nejcennější kapitál, se kterým organizace mohou nakládat. Bohužel, současné tendence 

vývoje světové ekonomiky potvrzují, že toto jakoby klišé je jednoduše pravdou, před kterou 

chce mnoho společností uniknout. Podle knihy Petříková a kol. (2010) platí výrok Aria de 

Geuse o tom, že „schopnost učit se rychleji než konkurence může být jedinou trvalou 

konkurenční výhodou“. 

2.2.1 Pojetí učící se organizace 

Učící se organizace je koncept, který poprvé zformulovali Chrys Argyris a Donald 

Schon. Jde o teorii, jak má organizace fungovat tak, aby dosáhla rovnováhy mezi individuální 

iniciativou a tvořivostí svých členů na jedné straně a pravidly a řádem na druhé straně. Dále 

se snaží slaďovat individuální i týmovou výkonnost. Podle Argyrise a Schona existují dva 

základní modely organizace: 

• Model 1 - organizace se učí pomalu a těžce, změny jsou obtížné - základem je učení 

s jednoduchou zpětnou vazbou, 

• Model 2 - organizace se učí rychle a snadno, změny nejsou problém - základem je učení 

s dvojitou zpětnou vazbou. 

Dle Armstronga (2007) lze proces učení probíhající v organizaci charakterizovat jako 

složitý a nepříliš zřetelný třífázový proces, skládající se ze získávání, rozšiřování a sdíleného 

zavádění znalostí. Argyris (1992) uvádí, že k učení probíhajícímu v organizaci dochází za 

dvou podmínek: 1. když organizace dosahuje toho, co zamýšlela, a 2. když je identifikován a 

upraven nesoulad mezi záměry a výsledky. Garvin (1993) je toho názoru, že učení je velmi 

podstatným faktorem umožňujícím organizaci přežít. Učení na úrovni činnosti, politiky a 

strategie musí být vědomé, soustavné a integrované.  

Senge (1990), který vytvořil tento pojem, charakterizoval učící se organizaci jako 

organizaci, kde lidé soustavně rozšiřují své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdově 
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přejí, kde jsou pěstovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a 

stanovují kolektivní aspirace, a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně. 

 Garvin (1993) definuje učící se organizaci jako takovou, která je „způsobilá vytvářet, 

získávat, přenášet a předávat znalosti a v reakci na nové znalosti a pohledy modifikovat své 

chování“. Došel k názoru, že učící se organizace zajišťují učení se ze zkušeností, vytvářejí 

programy soustavného zlepšování, používají metody systematického řešení problémů a 

pomocí formálních vzdělávacích programů propojených s implementací rychle a účinně 

přenášejí znalosti do všech částí organizace.  

2.2.2 Důvody transformace organizací na učící se organizaci 

 Kromě už zmíněných důvodů přechodu od tradičních forem rozvoje lidí směrem 

k učící se organizaci (zvyšující se konkurenční prostředí a nutnost neustálých změn) bychom 

neměli zapomínat na celou řadu dalších impulzů. Podle Petříkové a kol. (2010) se k neustále 

se zvyšujícím požadavkům externích zákazníků přidávají požadavky i dalších zájmových 

skupin. Tyto požadavky jsou různorodé a schopnost jednotlivých organizací je spolehlivě 

plnit bezprostředně závisí na znalostech zaměstnanců. Poznatky, které lidé různými formami 

získávají, čím dál rychleji zastarávají. To co bylo potřeba vědět dříve po celou kariéru, se 

dnes musí neustále obnovovat v krátkých intervalech, což vytváří neustálý tlak na průběžné, 

nikdy nekončící vzdělávání.  

Organizace se logicky snaží využít maximum mentálního potenciálu svých 

zaměstnanců ve prospěch neustálého zvyšování výkonnosti, měřené nejen z pohledu 

finančního, ale i z pohledu inovací (například metoda BSC – Balanced Scorecard). I přes 

pečlivé a systematické plánování se organizace musí vypořádávat s řadou překvapivých, 

nečekaných, někdy i krizových, situací. Tyto podmínky a situace nutí jedince k neustálému 

rozvoji jejich potenciálů.  

Filozofie „komplexní řízení jakosti“ (Total Quality Management, TQM) přepokládá 

silný příklon k práci v týmech, ta ale vyžaduje týmového ducha - nejen při vlastní tvorbě 

hodnot (přidávané hodnoty), ale také ve fázi přípravy na maximální výkonnost. Rostoucí 

rozmanitost vykonávané práce příznivě působí především na spokojenost zaměstnanců, 

disponujících odpovídajícími tvůrčími a rozvojovými způsobilostmi. S narůstající 

rozmanitostí a atraktivností práce má tato spokojenost tendenci se zvyšovat.  
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Petříková a kol. (2010) se však domnívá, že zkušenosti z celého světa i z ČR potvrzují 

smutný fakt, že mnoho úsilí o zlepšování projektů vychází nazmar. Až 70% vlivu na tuto 

situaci má nedostatečná znalostní úroveň lidí, zaangažovaných do těchto projektů. Snaha 

redukovat spotřebu zdrojů dovedla světové organizace i takovým přístupům jako jsou analýza 

Lean Sig Sigma (LSS), a řízení rizik nejrůznějšího charakteru, rozvoj programů partnerství 

s dodavateli apod. Za všemi těmito přístupy se skrývá holá nutnost trvalého rozvoje 

upotřebitelných znalostí.  

Tradiční formy vzdělávání jako nejčastějšího způsobu nabývání těchto znalostí se 

pravděpodobně vyznačují velmi nízkou efektivností. Pokud bychom tuto efektivitu měřili, 

například objemem znalostí, jež si účastnici uchovají z výcviku i po skončení vzdělávání, tak 

bychom zjištěné údaje mohli ilustrovat obrázkem 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-1 Efektivnost vybraných forem učení se (dle Petříkové a kol., 2010) 

 

2.2.3 Charakteristické rysy učící se organizace 

Organizační vzdělávání bývá mnohdy – se značnou dávkou zjednodušení – spojováno 

s pojetím „učící se organizace“. Mezi charakteristické rysy učící se organizace však patří 

nejen uplatňování promyšlené strategie vzdělávání těsně propojené s podnikovou strategií, ale 

také další formy organizačního učení, zaměřeného jak na osvojování znalostí, dovedností a 

postojů, tak na osvojování explicitních a implicitních (tacitních) poznatků a postupů.  
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Organizace se vědomě učí na základě příležitostí a rizik podnikání. Srovnáme-li 

přístupy týkající se učící se organizace, jsme schopni dojít k závěru, že jednotlivci, skupiny a 

celá organizace se nejenom učí, ale učí se také tomu, jak se učit. Informační systémy, technika 

a technologie slouží spíše k podpoře učení než k jeho kontrole.  

Jedním ze způsobů, jak uvádět tyto zásady do života, jsou tzv. podnikové univerzity 

(vysoké školy) – ty nabízejí vzdělávání a učení šité na míru konkrétním potřebám organizace. 

Klade se důraz především na pracovníky soustavně se věnující učení a vzdělávání a na 

vzdělavatele vytvářející kurzy, které budou pracovníci soustavně motivovat, a které se 

uskutečňují obvykle ve virtuálním prostředí. Ale klade se také velký důraz na pracovníky, 

kteří se učí trvale a kteří rychle předávají své znalosti dalším lidem. 

 

2.2.4 Model učící se organizace 

První snahy o pojetí a modelování učící se organizace můžeme najít v české literatuře 

již před několika lety. K tvorbě univerzálního modelu učící organizace nás přivádí fakt, že i 

přeměna tradiční organizace na učící se organizaci musí respektovat určitá pravidla. Petříková 

a kol. (2010) je toho názoru, že takový model vychází z předpokladu, že v dané organizaci 

musí existovat určitá kultura, která podporuje strategické změny a posiluje tvořivý potenciál 

lidí. Tato kultura se nazývá „tichá“ a nese sebou několik atributů, jako například, že ctí zájmy 

všech zainteresovaných stran, orientuje se spíše na lidi než na procesy, podporuje víru lidí ve 

schopnost měnit prostředí, poskytuje čas k učení se, k problémům přistupuje celostně, 

podporuje otevřenou komunikaci a podporuje týmovou práci. Model navržený Petříkovou a 

kol. (2010) je velmi zjednodušenou verzi komplexnějších modelů učící se organizace. Skládá 

se z několika částí: 

 

 Centrum modelu – jde o procesy nejen učení se, ale i o procesy, které organizace 

realizuje v zájmu uplatňování požadavků zainteresovaných stran. Učení je zaměřeno na 

lidi, kteří jsou v těchto procesech zainteresováni, 

 Impulzy – řadíme zde zejména všechny vnější podněty, které k učení se vedou, 

 Faktory – interní podmínky, charakterizující realitu v organizaci (úroveň strategického 

řízení, pracovní návyky, organizační struktura, úroveň IS a zaměstnanecká struktura), 

 Cíle – měly by být v naprostém souladu se strategickými cíli organizace, např. zlepšení 

ekonomické výnosnosti, získání nových pozic na trzích. 
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 Formy – mohou to být vhodné přístupy, programy, metody a postupy učení se, např. 

přednášky, semináře, samostudium, rotace zaměstnanců, auditování, sebehodnocení, 

benchmarking, benchlearning, týmové diskuze, brainstorming, stáže, analýzy rizik, 

couching, mentoring, experimentování, hraní rolí, dialog, učení se na chybách, 

 Struktury – nelze zde opomenout tezi Sengeho (2007), která říká, že: „učení se týmů a 

celé organizace je vždy více než pouhé učení se jednotlivců“. Uvádějí se tři základní 

druhy struktur učení se, a to učení se jednotlivců, v týmech a učení se celých organizací. 

Závěrem této kapitoly nutno poznamenat, že neexistuje jednoznačná odpověď na 

otázku, od jakého momentu je možné určitou organizaci pokládat za učící se. Záleží to na 

mnoha faktorech. Jako jeden z indikátorů může sloužit poznání, že organizace ve svých 

podmínkách plně aplikuje model, který byl představen, kdy využívá všechny formy a 

struktury učení se, v zájmu dosahování maximální výkonnosti a efektivnosti při plnění 

strategických cílů. Podle Petříkové a kol. (2010) je učící se organizace předstupněm 

organizace znalostní. V učících se organizacích se využívají vhodné formy učení v zájmu 

dosahování synergických efektů při naplňování strategických zájmů, ale nemusí automaticky 

docházet k tomu, že organizace efektivně a dlouhodobě využívá všechen svůj znalostní 

potenciál zaměstnanců. I v učících se organizacích vzniká konkurenční prostředí mezi lidmi a 

skupinami, kteří si své nabyté znalosti chrání jako svou výhodu. 

2.3 Znalostní management jako rámec organizační dokumentace 

V posledních dvaceti letech byla publikována řada deklarativních a normativních 

dokumentů, orientovaných na rozvoj systémů managementu v různých oblastech. Podle 

Petříkové a kol. (2010) mají tyto dokumenty obvykle charakter strategických prohlášení a 

programů, schválených a vydaných vládními orgány, nebo mezinárodně platných norem, 

vydaných především Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO, či deskriptivních modelů, 

doporučovaných zejména nejrůznějšími neziskovými organizacemi, jejichž prvotním cílem je 

přispívat ke zkvalitnění systémů management 

2.3.1   Národní inovační politika, normy ISO a další normativní dokumenty 

 Jako příklad strategických prohlášení národních vlád můžeme uvést českou národní 

inovační politiku, ve které nacházíme přímou vazbu na management znalostí. Je naprosto 

zřejmé, že v posledních dekádách dochází soustavně k poklesu konkurenční schopnosti České 
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republiky vůči ostatním státům EU, a to zejména z pohledu vývoje a zavádění nových 

produktů a technologií. Můžeme také říci, že v tomto směru se ČR nachází pod evropským 

průměrem, přesněji pod průměrem původní patnáctky zemí Evropské unie. Petříková a kol. 

(2010) se domnívá, že tato skutečnost podpořila vznik tzv. Národní inovační politiky České 

republiky na léta 2005-2010. Již v úvodu tohoto dokumentu je vyzvednuta klíčová role 

kvality lidských zdrojů v tzv. znalostní ekonomice a je zdůrazněn strategický vliv znalostí lidí 

pro další rozvoj národa. Z veškerých opatření, učiněných v rámci národní inovační politiky, 

lze jednoznačně učinit závěr: všechna opatření týkající se nárůstu prostředků určených pro 

vysoké školy a na výzkum, dále podpory projektů na vzdělávání pracovníků a manažerů a 

také podpory projektů zaměřených na vytváření center pro znalostní management, jsou 

prioritně orientována na vzdělávání a výzkum na vysokých školách.  

 Za celosvětově nejuznávanější instituci fixace osvědčených a osvojených poznatků a 

zkušeností využitelných do budoucna je považována Mezinárodní organizace pro 

standardizaci (ISO), která se zabývá navrhováním a vydáváním norem, jež jsou poté 

přebírány do národních standardizačních systémů, v ČR ve formě ČSN. V roce 1987 vydala 

organizace první řadu norem, týkajících se požadavků a doporučení v oblasti řízení jakosti. 

Tyto standardy později vešly do povědomí pod názvem ISO řady 9000. V současnosti jsou i 

nadále neustále doplňovány o další části standardů. Dle názoru Petříkové a kol. (2010) jsou 

tyto standardy aplikovatelné a nezávazné pro jakékoliv odvětví ekonomiky. Jsou to tzv. 

kriteriální standardy (ISO 9001, ISO 14001), které jsou celosvětově uznávanou platformou 

pro nezávislé posuzování shody, tzv. certifikaci managementu. V normě ISO 9004 můžeme 

na dvou místech najít odkaz na rozvoj znalostí zaměstnanců. Norma zdůrazňuje, že „lidé jsou 

nejcennějším kapitálem všech organizací a je tedy nutné, aby jejich systém managementu 

umožňoval trvalý rozvoj lidí, učení se, transfer znalostí a týmovou práci“.  

2.3.2 Model Excelence EFQM 

Kromě standardizovaných modelů systémů managementu organizací existují také již 

poměrně dlouho modely, které nemají charakter norem, ale jsou respektovány a využívány 

k rozvoji organizací. Tyto modely známe pod názvem „Business Excellence Models“. Ve 

většině případů aplikují princip TQM, z nichž nejrozšířenější a evropskými institucemi velmi 

uznávaný je Model Excelence EFQM. Musíme ale připomenout, že v českém prostředí tento 

model nenachází takovou odezvu, jako v jiných evropských a mimoevropských státech.  
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Model je složen z 9 základních kritérií, a to od kritéria 1 – vedení, až po kritérium 9 – 

klíčové výsledky výkonnosti. Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že jedním z principů 

excelence je i princip, označovaný jako „neustálé učení se, inovace a zlepšování“. Na 

několika místech popisu jednotlivých kritérií modelu se pak setkáváme s těmito 

doporučeními:  

 

 aby vrcholové vedení (dále jen „VV“) podporovalo, sponzorovalo a rozvíjelo procesy 

učení se, aby uznávalo úsilí jednotlivců a týmů v procesu učení se, 

 aby VV měřilo a přezkoumávalo efektivnost sdílení znalostí v organizaci i mimo ni, 

 aby VV analyzovalo výstupy z procesu učení se, 

 aby byly znalosti v organizaci identifikovány, rozvíjeny, řízeny a udržovány. 

 
 
2.4 Pojetí znalostního managementu 

Být konkurenceschopný, to dnes více než kdy jindy znamená být kreativní a schopný. 

Konkurenceschopnost organizací závisí na dovednostech, soustavném zlepšování a inovacích. 

Zdroje těchto atributů organizací lze nalézt převážně ve výchově, vzdělávání a ve využívání 

získaných schopností, dovedností a znalostí. Dle Petříkové a kol. (2010) mají firmy, při 

absenci těchto atributů sklon být paralyzovány, jakmile se náhle trh pohne a konkurenční 

výhody se stanou nestabilními. Proto je v dnešním dynamickém a nejistém tržním prostředí 

„jedinou jistotou“ přetrvávající konkurenceschopnosti znalost. Úspěšné společnosti proto 

málokdy imitují výrobky jiných, ale naopak vytvářejí nové znalosti, které v rámci celé 

organizace rozšiřují a dále pak implementují do nových výrobků, které tím průběžně inovují.  

2.4.1 Intelektuální kapitál 
 

V posledních letech se velká pozornost přesunuje od moderních technologií do oblasti 

lidského, intelektuálního kapitálu, představujícího souhrn hodnot a schopností rozvíjet 

znalosti. Intelektuální kapitál je chápán jako zásoby a toky znalostí, jež jsou v organizaci 

k dispozici, a se kterými můžeme nějakým způsobem manipulovat. Mohou to být jak hmotné 

zdroje (peníze a materiální jmění) tak nehmotné, které souvisejí s lidmi a jsou pod kontrolou 

organizace. Obě tyto části pak tvoří celkovou hodnotu organizace. Petříková a kol. (2010) 

považuje pojem intelektuální kapitál místný tam, kde člověk projevuje kreativitu, originalitu 

tvůrčího myšlení a je ochoten nalézat nové formy přidávání hodnot.  
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2.4.2 Znalostní společnost 

Tento pojem představuje jednu z nejhlubších transformací v historii lidstva. Znalost a 

umění namísto peněz a informací se stávají primární a nejdůležitější formou kapitálu. 

Základem globální konkurenceschopnosti podniku a jedince jsou znalostní procesy. Znalosti 

se tak stávají hlavní exportní „surovinou“ nejúspěšnějších ekonomik. 

Podle Petříkové a kol. (2010) znalost není informací a informace není znalostí. Znalost 

podniku je klíčová schopnost vyrábět a na trhu uplatnit své výrobky a služby. Tuto zásadní 

znalost musí podniky vytvořit a neustále zlepšovat. Znalost je tak nejdůležitější formou 

kapitálu podniku. Všechny ostatní kapitály – peníze, technologie atd. – jsou tomuto 

znalostnímu kapitálu podřízeny a jsou na něm kriticky závislé. 

2.4.3 Data, informace, znalosti   

Zahlcení podniku daty a informacemi se stává čím dál větším a typickým problémem 

současného podnikového prostředí, přičemž těch žádoucích informací je k dispozici velmi 

málo nebo vůbec neexistují. V žádném případě tedy nestačí mít dostatek informací a dat, ale 

je nutné tyto zdroje třídit, zpracovávat a s ohledem na jejich význam a použití také rozdělovat. 

V současnosti se znalosti, více než kdykoliv jindy, stávají jedním z nejvýznamnějších faktorů 

konkurenční výhody podniku. Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že dnes úspěšné 

podniky dobře vědí, že musí urychleně přesunout svoji pozornost právě ke znalostem: na 

jejich vznik, transformaci, způsob ukládání, jejich výběr, zpracování, využívání a hodnocení 

vynakládaných nákladů na jejich efektivitu a rozvoj. Nejde již o pouhé hromadění dat, ale 

především o pokrytí konkrétních potřeb reálného procesu řízení a zajišťování všech pro 

podnik nepostradatelných funkcí. Jak vyplývá z následujícího obrázku 2-2, komplexní 

poznání lze považovat za množinu optimálních dat, využitelných informací a potřebných 

znalostí, vztahujících se k určité problematice. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-2 Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi (dle Petříkové a kol., 2010) 
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Truneček (2004) je přesvědčen, že se hierarchický řetězec znázorňující vznik 

znalostí většinou charakterizuje schématem: data – informace – znalosti. Vzájemnou 

souvislost mezi daty, informacemi a znalostmi můžeme chápat tak, že data jako symboly 

představují „výrobní zdroj“, který se transformuje v informaci. Znalosti pak vymezují 

základní rámec pro myšlenkové procesy interpretace dat. Z tohoto důvodu je velmi důležité 

rozlišovat mezi daty, informacemi a znalostmi: 
 

 data jsou tvořena stavebním materiálem pro informace a znalosti, jsou vyjádřena 

symboly, ale může jít i o smyslové vjemy; samy o sobě nemají význam, mohou být 

užitečná i neužitečná, účelově uspořádané soubory dat se označují jako databáze; 

 informace jsou data zpracovaná tak, aby dávaly lidem smysl; informace jsou data, která 

mají svůj význam a účel, poskytují odpovědi na otázky kdo?, co?, kde?, kdy?; hodnota 

informace závisí především na znalosti uživatele informace; 

 znalosti jsou informace uzpůsobené k produktivnímu využití; většinou je najdeme ve 

formě osobní a nehmotné, mohou být zároveň prchavé a neuchopitelné; jejich omezování, 

či zašifrování je velmi složité, znalost vzniká v hlavách znalostních pracovníků. 

  Efektivní management znalostí by se měl postarat o to, aby ani znalosti nebyly pouze 

hromaděny, ale aby byly včas využity. K tomu je nutná neustálá a systematická analýza 

účinnosti všech jeho opatření, souvisejících s managementem znalostí (viz. tabulka 2-3). 

Tab. 2-3 Cyklus managementu znalostí 

Fáze znalostního procesu Obsah 

Stávající znalosti s průmětem do vize, mise, hodnot a strategií 

Tvorba znalostí 
Management rozvíjí  know-how v oblastech 
přijímání, hodnocení, odměňování, motivace, 
komunikace a vzdělávání pracovníků. 

Zachycení znalostí Posouzení hodnoty nových znalostí, nalezení 
způsobu jejich prezentace napříč organizací. 

Zařazení znalostí Nové znalosti musejí být zařazeny do správného 
kontextu pro využití různých osob a skupin. 

Uskladnění znalostí (znalostní sklady) Uložení znalostí v rozumné formě, připravené 
kdykoliv k využití, průmět do podnikových IS. 

Správa znalostí Musí být neustále revidovány a ověřovány 
z hlediska významu a přesnosti (audity). 

Rozšiřování znalostí 
Znalosti musí být zpřístupněny v použitelné 
formě komukoliv, kdo je v organizaci 
momentálně potřebuje (neustálé vzdělávání). 
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2.4.4 Vlastnosti a typy znalostí 

V historii se objevilo mnoho názorů na pojetí znalostí. Někteří autoři rozlišovali mezi 

„vědět jak“ a „vědět to“. První spojení vyjadřovalo schopnost osoby plnit úkoly. Druhé pak 

uchovávat části, fragmenty znalostí v hlavě. Blackler (1995) poznamenává: „Znalosti jsou 

mnohostranné a složité, protože jsou konkrétní i abstraktní, implicitní i explicitní, všeobecné i 

individuální, fyzické i duševní, rozvíjející se i statické, srozumitelné i zakódované“. Člení 

také znalosti do několika následujících kategorií: 

 zakotvené v technologiích, pravidlech a procedurách organizace; 

 vtělené do kultury jako kolektivní moudrost, příběhy, hodnoty a přesvědčení; 

 ztělesněné v praktických na činnosti založených schopnostech a dovednostech klíčových 

členů organizace (tj. pochopené znalosti nebo know-how); 

 koncepční jako schopnosti pracovat s pojmy a poznávací dovednosti klíčových členů 

organizace (tj. koncepční znalosti nebo know-how).  

Podle Petříkové a kol. (2010) jsou základními typy znalostí dovednost (zručnost), 

znalost (schopnost) a odbornost (expertiza). Tyto schopnosti můžeme najít v angličtině pod 

názvem skill, knowledge a expertise (competence). 

1. Dovednost – Pravidla koordinace jsou však vnitřní a sebehodnotící. Dovednost může 

být i vysoké kvality, obzvláště, je-li subjekt náročný a sebekritický. Umět, být zručný a 

dovedný však nestačí: společenské zhodnocení je nutné. 

2. Znalost – Je založena na vyhovění vnějším pravidlům koordinace akce a výsledků. 

Profesionál se umí podřídit kritériím své profese, laik či samouk však ne. Podřízení se 

pravidlům je důkazem profesionality. 

3. Expertiza – Odbornost a expertiza jsou nejvyšší formou znalostí. Profesionál, který 

zvládne pravidla koordinace akce tak, že získá oprávnění tato pravidla ovlivňovat a 

měnit, dosáhl odborné znalosti. Pouze na této úrovni jsou znalosti schopné „učit“.  

Znalosti dle různých definic mohou být dále rozděleny na explicitní (otevřené), nebo 

tacitní (mlčící, tiché, skryté). Explicitní znalosti lze systematicky utřídit, jsou zaznamenány, 

jsou k dispozici každému, nacházejí se v databázích, v intranetech a v souborech duševního 

vlastnictví. Tacitní znalosti existují pouze v myslích lidí. Je tak obtížné je vyjádřit v písemné 

podobě. Tvoří je vědecká nebo technická odbornost, operační know-how a proniknutí do 
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podstaty určitého oboru. Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že jako hlavní problém 

můžeme považovat přeměnu tacitních znalostí na explicitní. Pro řízení tichých znalostí 

existuje několik podmínek. Na prvním místě musíme vytvořit vhodnou firemní kulturu, která 

je největším předpokladem úspěšného sdílení a předávání znalostí. Kultura by měla 

podporovat spolupráci, důvěru, tvorbu lidských sítí a atmosféru k odlišným názorům jiných 

jedinců. Je nutné vytvořit takový systém odměňování, který bude posilovat spolupráci, sdílení 

znalostí a samozřejmě sounáležitost s firmou. Je nutné říci, že se nejedná o prostředky 

pohánějící, ale usnadňující práci a vzdělávání. Neodmyslitelnou podmínkou správného a 

efektivního řízení tichých znalostí je čas, a to ve smyslu, zda mají zaměstnanci opravdu čas a 

prostor účastnit se sdílení znalostí a zkušeností. 

Z hlediska obsahu můžeme znalosti dělit na procedurální a deklarativní. Procedurální 

znalosti jsou především znalosti určitých pracovních postupů, ze kterých se odvíjí 

modelování lidské intelektuální činnosti. Deklarativní znalosti spočívají v konstatování 

stavů, vzájemných vztahů o objektech. Jejich prostřednictvím se dají odvodit další znalosti a 

provádět i operace, které souvisejí se znalostmi procedurálními. 

Veškerá výměna znalostí v organizacích probíhá na trhu znalostí, na které dochází ke 

koupi a prodeji, a kde jsou znalosti směňovaným produktem. Tento trh má každá organizace, 

ať už o něm ví, či ne. Setkávají se na něm prodávající (pracovníci, kteří mají konkrétní 

znalost) a kupující (pracovníci, kteří tuto znalost potřebují). Dobře fungující trh znalostí 

podporuje volný tok znalostí podnikem a může se stát i výrazným motivačním faktorem, 

přinášejícím řadu výhod jako zlepšení kvality myšlení, zvýšení spokojenosti pracovníků, 

umožnění identifikovat schopné pracovníky apod. 

2.4.5 Management znalostí - jeho definice a historický vývoj 

Management znalostí (knowledge management) může být definován jako soubor 

manažerských principů a postupů, organizačních procesů, struktur, napomáhajících tomu, aby 

všichni zaměstnanci disponovali znalostmi potřebnými k dosažení organizačních cílů, a aby 

tyto znalosti dokázali v práci uplatnit. Je však jasné, že definici znalostního managementu 

není lehké popsat či sestavit. Jedna z oblíbených definicí pochází od A.Warda: „Není to 

vytváření nějaké encyklopedie, která zahrne všechno, co kdo kdy znal. Při managementu 

znalostí jde spíš o to, sledovat ty, kteří znají, a rozvíjet takovou firemní kulturu a technologii, 

která je přiměje mluvit“. Tato definice přesunuje větší hodnotu znalostem v hlavách lidí a 

hledání cest, jak zvýšit a podpořit mobilitu těchto znalostí k ostatním ve společnosti. 
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 Podle Petříkové a kol. (2010) můžeme konstatovat, že se jedná o poměrně mladou 

disciplínu, i když si lidé předávali nabyté zkušenosti již od pradávna, ukládali je do příběhů, 

písniček, mýtů a pohádek. V období antiky vznikaly první školy. Ve středověku veškeré dění 

určovala církev, vznikaly první univerzity a s vynálezem knihtisku pak i první tištěné knihy. 

Základy vědecké společnosti položili nejznámější vynálezci (Descartes, Galilei, Newton) 

v 16. a 17. století. Na počátku 18. století byly uskutečněny první pokusy o klasifikaci znalostí. 

V 19. století pak vznikaly encyklopedie, které je možné z pohledu znalostního managementu 

považovat za základní znalostní bázi. Práce se znalostmi na organizační úrovni se začala 

projevovat už v minulém století. Je možné vysledovat tři základní směry znalostního 

managementu: americký proud (zaměřený na umělou inteligenci a technologie), japonský 

proud (zaměřený na kreativitu a inovace), a švédský proud (zaměřený na strategii). Tyto 

směry jsou sice hlavní, avšak nejsou jediné.  

Počátkem 20. století představil rakouský ekonom J. Schumpeter znalosti jako vstup do 

klasického ekonomického modelu předpokládajícím, že ekonomický růst je závislý na 

technologických změnách. Podle Petříkové a kol. (2010) je novodobá historie znalostního 

managementu rozdělena na tyto období: 

 60. léta – A. Toner analyzoval potřebu posunu od „ruční práce“ k „práci hlavou“ za 

účelem získání adaptivní organizace. Je poprvé použit termín „znalostní pracovník“, 

 70. léta – vědci se zaměřují na vztah mezi sociálním a individuálním poznáváním, 

 80. léta – rozšíření informačních a komunikačních technologií po světě způsobilo přechod 

k informační ekonomice doprovázené snížením nákladů, spojených se získáváním 

znalostí. V Evropě poprvé vychází kniha věnovaná znalostnímu managementu – Sliby & 

Lloyd. V roce 1987 se konala první konference pod názvem „Knowledge Assets into the 

2st Century“, 

 90. léta – P. Senge poprvé použil termín „učíčí se organizace“. Je vydáno mnoho výtisků 

o znalostním managementu, které velmi přispívaly k rozšíření tohoto pojmu. OECD 

publikovalo zprávu s názvem „The Knowledge Base Economy“, ve které upozorňovali 

jednotlivé země na potřebu naučit se řídit ekonomiku založenou na znalostech. Od druhé 

poloviny 90. let minulého století docházelo v oblasti managementu znalostí k velkému 

množství převratných událostí, jejich počet i nadále stoupá a proto není možné zachytit 

jejich komplexní přehled. 
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2.5 Základní přístupy ke znalostnímu managementu 

V současnosti bychom neměli jednotlivé přístupy ke znalostnímu managementu 

považovat za nové ani objevené. Většinu z nich již velmi dobře známe a mnohdy je 

v organizaci, ve které jsme zaměstnáni, uplatňujeme. Podle Petříkové a kol. (2010) nelze 

opomenout, že novou znalost vytvořit, novou znalost ověřit, novou znalost rozvíjet, šířit a 

novou znalost uplatnit, tvoří řetězec, který spojuje všechny příklady nadcházejících aplikací. 

Management znalostí nemůže být novou metodou řízení znalostí, nemůže však nabourávat 

organizační struktury ani vytvářet nová řešení analyzovaných problémů, jde jen o důkladné 

dotažení každého přístupu do úspěšného konce. 

 Znalostní management se zaměřuje především na to, jak znalosti získávat, tvořit, 

operovat s nimi, rozmnožovat je a využívat. Obecně jsou známy dva základní přístupy 

k managementu znalostí – procesní a tvůrčí. Procesní jej vymezuje jako interpersonální 

komunikační proces, tvůrčí přístup je naopak soustředěn na výsledek tvůrčích znalostí a 

schopností = na znalosti. Management znalostí spojuje oba tyto přístupy do jednoho celku a 

poskytuje tak organizacím nástroj pro podnícení iniciativy a tvořivosti pracovníků, ale i 

metody pro efektivní znalostní management, např. identifikaci a dokumentaci znalostní 

strategie, audity a modelování procesů, rozdělování znalostí mezi všechny pracovníky, měření 

a hodnocení znalostního kapitálu organizace. 

 Mezi rámcové podmínky managementu znalostí patří bezpochyby podniková 

kultura, v níž je zakotvena loajalita vůči získávání a využívání znalostí, dále pak kontinuální 

vzdělávání zaměstnanců, kompetenční model (navržení typů znalostí a dovedností, které jsou 

potřebné k realizaci určitého projektu) a přístupnost znalostí. V současné době máme 

k dispozici mnoho moderních metod pro práci s lidmi, podporujících jejich znalostní kapitál 

(některé příklady uvádí následující text).  

2.5.1 Týmy, porady a workshopy jako nástroj znalostního managementu 

 Petříkové a kol. (2010) se domnívá, že krátká sonda mezi zaměstnanci čtyř organizací 

různých velikostí potvrdila, že zaměstnanci nejčastěji požadují výuku a získání nových 

znalostí formou praktické práce. Chtějí se ihned učit v praxi a mít prostor pro zpětnou vazbu, 

učit se jeden od druhého a ze zkušeností. Tento přístup však nemůže suplovat teoretickou 

přípravu. Účast v řešitelském týmu je nejlepší školou pro získání nových znalostí a 

zkušeností. Nemusí se vždy jednat o nováčky či nezkušené kolegy. Vedoucí týmu by měl na 
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počátku rychle identifikovat mezery ve znalostech, které by pomohly v řešení. Členové týmu 

si mezi sebou rozdělí práci, tak aby každý z nich analyzoval jiné znalosti. Tým se posune 

rychleji k cíli, budou-li jeho účastníci sdílet své znalosti se všemi ostatními. Nováčci při práci 

sledují zkušené, kteří mají možnost potvrdit svou pověst odborníka. Odborníci však za ukázku 

očekávají nové nápady nováčků. 

Porady na všech úrovních řízení, ať už si to řada z nás uvědomuje nebo ne, 

představují stálý zdroj znalostí přesněji jejich popis, výběr, hodnocení a typologii. Najít 

přímou úměru mezi počtem porad a objemem využitelných informací a znalostí je však velmi 

obtížné. Zvyšující se množství porad může způsobit tzv. syndrom „poradové turistiky“. 

Porada bývá považována za odraz vyspělosti podnikové kultury. Může být také zdrojem 

nových informací a místem, kde se identifikují nové příležitosti a nápady.  

 Doba, kdy všichni pracovníci vědí, co mají dělat, kdy se zaměstnanci přestávají 

zajímat o nové znalosti a možné úspory, je však narušena zavedením provozních workshopů, 

které jsou prostorem pro sdílení znalostí a pro rychlou analýzu nedostatků. Petříková a kol. 

(2010) dodává, že se zde v pravidelných intervalech schází pracovní skupina. Provozní 

workshop není zrovna aktivita, která by byla zaměstnanci přijímána s nadšením. Patří 

rozhodně mezi ty formy, kde jsou znalosti striktně vyžadovány, konfrontovány a slabiny 

ihned řešeny. Ze schůzek jsou prováděny krátké reporty, které kladou důraz na analýzu 

problému a jeho následné řešení. 

2.5.2 Učení jednotlivců a týmů (e-learning, b-learning, new-learning) 

 Je nutné připomenout, že i podnikové vzdělávání procházelo a stále ještě prochází 

výraznou transformací a cyklem zdokonalování. Nový typ vzdělávání můžeme u jednotlivců 

praktikovat v jakémkoliv věku, na jakémkoliv místě a jakkoli dlouho. Podle Petříkové a kol. 

(2010) jsou v současnosti e-learning (elektronické vzdělávání) a b-learning (kombinované 

vzdělávání) výkonnými nástroji k vytváření hodnoty u jednotlivců, jakož i k urychlení 

vzdělávání v rámci organizace. Pilíře budoucího úspěchu tak představují nové znalosti a 

způsob vzdělávání formou nových technologií. Z toho vyplývá, že místo různorodých 

přístupů k řešení situace podle několika technologií, je dnes hlavním úkolem celý vzdělávací 

proces přehodnotit podle jiného modelu – přemýšlet v duchu nového pojetí vzdělávání, tzv. 

new learningu.  
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 Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že skloubení procesu učení s novými 

technologiemi je trendem doby. Technologie nám umožňují rychlé vyhledání potřebných 

informací, jejich následné třídění, kategorizaci a hodnocení. Díky nim se mohou jedinci učit i 

během práce, tomu, co momentálně ke své pracovní činnosti potřebují.  

 Znalosti „šité přímo na míru“ konkrétního podniku mohou mít podobu manuálů či 

helpů. Mohou být k dispozici v tištěné nebo v elektronické verzi. Obsahují různé manažerské 

techniky a nástroje k analýzám, příklady aplikací, tabulky a grafy. Tyto manuály zpracovávají 

externí odborníci s interními zaměstnanci a jsou používány k samostudiu či k tréninkům 

skupin. Znalosti v podání těchto dokumentů, jsou neustále aktualizovány, doplňovány a 

nepotřebné informace jsou vypouštěny, což pro jejich uživatele představuje velkou výhodu. 

2.5.3 Učení se vlastní praxí, učení se z chyb 

 Název „učení se vlastní praxí“ už jakoby popírá, že bude učením efektivním. Petříková 

a kol. (2010) se domnívá, že je nesčetně mnoho případů, kdy lze u člověka vytvářet novou 

znalost navozením situace řízené osobní praxe, ať si to vyzkouší sám, znovu a znovu. 

Dotyčný si zapisuje osobní poznámky, nové znalosti k opakování, čímž si upevňuje tacitní 

znalost z praxe. V podniku tak dochází k přirozenému procesu sdílení znalostí.  

 Delegovat pravomoci na kolegy, a tím je učit v praxi, je velmi dobrý přístup vedoucích 

pracovníků. Naopak, chybou mít poslední slovo v rozhodování, je ale velkou, neboť to bere 

kolegům iniciativu, odpovědnost ale i pocit tolik potřebné výuky z vlastní praxe. Učení se 

vlastní praxí, z vlastních chyb, ale i chyb ostatních lze organizovat tak, aby docházelo 

k tvorbě a sdílení nových znalostí, nikoli ke ztrátám. Při učení vlastní praxí je velmi zásadní 

obdržet, správným způsobem podanou, zpětnou vazbu na naše učení. Po ní se samozřejmě 

automaticky dostaví i odpovědnost. 

2.6 Faktory úspěchu v oblasti managementu znalostí 

Znalosti nacházející se v organizaci se objevují ve třech základních skupinách. Mohou 

být v hlavách zaměstnanců; mohou být vyjádřeny explicitně formou know-how, patentů a 

licencí. Mohou být také zachyceny v procesech organizace. Explicitní znalosti ve formě 

podnikových norem a postupů jsou ovšem aktivním zdrojem nových hodnot pouze tehdy, 

jsou-li zaměstnanci využívány. Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že znalosti zachycené 

v podnikových procesech mohou fungovat relativně autonomně a bez zásahů zaměstnanců, 
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ovšem pouze do té doby, než dojde ke změně podmínek. V nových podmínkách bývají staré 

procesy v úspěšnosti organizace často brzdou.  

Podle Petříkové a kol. (2010) je pro určení ceny a hodnoty znalostí nutné požadovat 

výslovné použití v tržních vztazích. Pouze takové znalosti jsme schopni z ekonomického 

hlediska zahrnout do majetku organizace a označit je pojmem „znalostní kapitál“. Tento 

pojem ovšem nedovoloval, aby organizace považovala za svůj kapitál i latentní a tacitní 

znalosti. Vědomé (latentní) znalosti, které zatím pracovníci nepoužili pro znalostní akce 

v podniku, a tacitní znalosti, které zaměstnanci vědomě nedokážou pojmenovat, ale umějí je 

použít, mohou být považovány za velký potenciál podniku, přinášející organizaci vyšší 

výnosy než znalostní majetek, který je zachycen jen účetně. Tyto znalosti jsou nejcennější 

právě v době krize a období změn. Jsou však majetkem zaměstnanců. Organizace však musí 

hledat jiný způsob, jak zaměstnance k jejich aktivnímu používání podnítit.  

2.6.1 Analýza potřeb rozvoje znalostí zaměstnanců 

 Jako vstupy do výroby se obecně uvádějí výrobní faktory, představovány prací, 

přírodními zdroji a kapitálem. V tomto případě jsou konkrétní znalosti součástí buď 

výrobního faktoru práce (znalostní akci provádí určitý pracovník, který jen nositelem 

znalosti), nebo výrobního faktoru kapitál (znalosti jsou zhmotněny v používaných 

technologiích a procesech). Za nejzajímavější je považován první případ, kdy samotná znalost 

jako vstup do výrobního procesu nestačí, protože znalost musí použít konkrétní člověk, 

k čemuž potřebuje využít svůj emoční a akční potenciál (vědět + chtít + umět). Petříková a 

kol. (2010) konstatuje, že bez znalosti je pracovníkovo „chtít a umět“ zbytečnou snahou. U 

rozvoje znalostí pracovníků bychom potřebovali znát cenu hmotných i nehmotných znalostí. 

Argument, že nehmotné znalosti nás přece nic nestojí, podle Petříkové a kol. (2010) neobstojí. 

Přenos znalostí nás stojí alespoň transakční náklady (free knowledge) a v případě placených 

znalostí (externí školení), musíme k transakčním nákladům připočítat ještě jejich cenu.  

 Dle několika hypotéz je naprosto jasné, že analýza aktuálního stavu znalostí 

pracovníků je velmi složitá a mnoho znalostí nejsme schopni této analýze podrobit. Je vhodné 

připomenout, že znalosti v hlavách pracovníků jsou jejich majetkem. Majetkem firmy se 

stávají až poté, co je daný pracovník použije v práci, za kterou je placen. Znalostní zásoba 

pracovníka je vždy větší, než znalosti používané pro firmu. Je běžné, že řadu znalostí svých 

pracovníků organizace nikdy nevyužije, a proto by bylo zbytečné je všechny mapovat.  
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 Petříková a kol. (2010) se domnívá, že první evidování znalostí pracovníka probíhá při 

procesu přijímání do firmy, kdy předkládá uchazeč svůj životopis zahrnující všechny jeho 

znalosti a dovednosti. Po přijetí je pracovník zaškolen a seznámen s podnikovými postupy, 

kdy po určitou dobu prochází jednotlivými útvary a řízenou praxí rychle získává základní 

znalosti, specifické pro danou organizaci. Ve většině případů bývá transfer znalostí 

jednosměrným tokem směrem k nováčkovi. Pokud je ale do podniku přijímán nový 

zaměstnanec s rozšířenými znalostmi, tok znalostí je obousměrný. Na tyto prvotní informace 

o znalostech pracovníka plynule navazuje personální dokumentace, kde se sledují interní a 

externí školení, směřující k získání konkrétní znalosti, potřebné pro organizaci. Tato forma je 

jasně evidovaná na straně transferu znalostí pracovníkovi a v posledních letech je 

podporovaná ze strany EU. 

2.6.2 Znalostní pracovník – nositel znalostí  

Pojem znalostní pracovník je velmi často v dnešní době spojován se zaváděním 

knowledge managementu do řízení organizací. Za znalostního pracovníka je podle Reboula a 

kol. (2006) označována ta osoba, která používá svých znalostí k výkonu práce pro obživu 

nebo pracuje v oblasti znalostí. Mládková (2004) definuje znalostního pracovníka jako 

jedince, který má specifickou znalost nebo soubor znalostí, které jsou pro organizaci důležité. 

Pro ostatní pracovníky může být velmi složité tyto znalosti získat, může to být ať už časově a 

finančně náročné nebo zcela nemožné. Znalostní pracovník je často jediným, kdo má 

v organizaci tuto znalost, která může být často nevědomá, nebo jí pracovník nepřisuzuje tak 

velký význam. Reboul a kol. (2006) uvádí tyto charakteristiky znalostního pracovníka: 

 Jeho hlavním pracovním nástrojem je mozek, ztráta znalostního pracovníka je pro 

organizaci rovněž ztrátou jejího kapitálu; jde svou vlastní cestou; 

 používá znalosti ve své práci (tvoří, distribuuje anebo je aplikuje); 

 jeho pracovní pozice vyžaduje nepřetržité učení se a zlepšování; 

 produktivita a kvalita jeho práce je obtížně měřitelná a zachytitelná; 

 nemá rád, když se mu říká, jak má postupovat. 

 

Autorka se domnívá, že znalostní pracovníci mají obvykle u svých podřízených 

vysokou přirozenou autoritu díky svým znalostem, rozhledu, zkušenostem a dovednostem. 

Avšak někteří autoři upozorňují na určité obtíže, spojené s řízením znalostního pracovníka. Je 
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velmi složité přesně definovat jeho úkoly, proto ho také nelze řídit příkazy. Nelze ho 

kontrolovat, jelikož mnohdy ví o své práci více, než kdokoliv jiný. Část znalostí, se kterými 

pracuje, chápeme jako podvědomou, což by mohlo způsobit problémy při školení jeho 

nástupce. Nelze až tak dokonale určit kvalitu jeho pracovního výkonu, či výsledného 

produktu. Jeho odchod z organizace může způsobit mnohem větší problémy, než organizace 

na začátku předpokládala. 

Podle Petříkové a kol. (2010) se jeví jako zřetelné, že existují určité úrovně znalosti 

(dovednost, znalost, expertiza), že můžeme nacházet rozdíly v charakteru znalosti, rozdíly 

v délce využitelnosti konkrétních znalostí (jednorázový či krátkodobý charakter, dlouhodobá 

platnost a efekt pro firmu). Velmi důležitou otázkou je, zda informace a znalosti mají 

charakter veřejného či soukromého statku. Petříková a kol. (2010) je přesvědčena, že toto 

členění má význam především z pohledu prodejnosti a neprodejnosti znalostí. Znalostní 

pracovníci využívající nekonkurenční znalostní produkty, se pohybují v oblasti vyžadující 

objektivnost a nestrannost.  

Významnou stránkou znalostního pracovníka je vedle jeho charakteristik také emoční 

a akční kapitál. Emoční inteligence zde zahrnuje sebehodnocení a sebeuvědomění, sebeřízení 

a seberegulaci, motivaci, empatii a sociální dovednosti. Mezi akční kapitál bychom mohli 

zařadit poznatky o komunikačních a motivačních schopnostech, o schopnostech práce v týmu 

a o osobním managementu. Zohlednění emočního a akčního kapitálu u znalostního 

pracovníka nám může pomoci při zefektivnění znalostního managementu uvnitř firmy.  

2.6.3 Bariéry transferu znalostí uvnitř firem a mezi firmami 

Švarcová (2008) je toho názoru, že výzkumy Szulanského ukazují existující 

vnitropodnikové bariéry přenosu znalostí. Hovoří se například o nedostatku absorpční 

kapacity na straně příjemce, o nedostatku důvěryhodnosti na straně zdroje, o nedostatku 

motivace k přenosu znalostí na straně zdroje i příjemce a v neposlední řadě nelze vyloučit ani 

nahodilé neporozumění vzhledem ke komplexnosti reality. Jiné možné rozdělení bariér uvádí 

například Truneček (2004): 

 Bariéry rozhraní prací – vznikají uvnitř podniku i mezi podniky, procesy a jednotlivci, 

 Bariéry znalostí – vznikají uvnitř podniku (mezi závody, procesy, jednotlivci), ve vztahu 

k jiným firmám, poté jako odvětvové, geografické a kulturní bariéry, 
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 Bariéry informační – informace tečou horizontálně a vertikálně a kromě odůvodněných 

případů jejich utajování (např. před konkurencí) by měly téci bez bariér. 

2.7 Znalosti jako aktiva organizace – metody hodnocení, znalostní kapitál 

V současné době hovoříme o znalostech jako o aktivech firmy a stavíme je na úroveň 

hmotnému majetku a penězům. Účetnictví a především rozvaha, nám však zatím mnoho 

informací o nejcennějším majetku firmy, tedy znalostech, nedává. Zákon o účetnictví 

vymezuje nehmotný majetek, ale zastává princip opatrnosti a do účetnictví firem zahrnuje 

pouze konkrétní malou část znalostních aktiv (licence, značky, patenty, autorská práva a 

další). Pro ekonomické úvahy je nutné vytvořit hranici, co za znalost s vyjádřitelnou hodnotou 

i cenou budeme považovat, a co ne.  

Podle Petříkové a kol. (2010) je nutné, abychom za reálnou a penězi vyčíslitelnou 

znalost považovali pouze znalost, která prošla akcí. Je (znalost) tedy schopná externalizace 

a vymezení jako samostatné znalosti (nehmotný majetek), a jsme potenciálně schopni 

určovat její hodnotu a cenu. Konkrétní znalost jsme pak schopni deklarovat jako: 

 Vlastnictví jednotlivce, který znalostní akcí potvrzuje svá práva, pokud tato akce nebyla 

součástí plnění zaměstnaneckých povinností, za které neobdržel mzdu. 

 Vlastnictví firmy, pokud pracovník firmy prováděl svou znalostní akci v rámci plnění 

svých pracovněprávních povinností, za kterou obdržel plat.  

Petříková a kol. (2010) uvádí, že právní oporu tohoto rozlišení můžeme najít 

v legislativě, a to v zákonu upravujícím autorská práva. Autorský zákon odlišuje práva 

jednotlivce, ale pracuje i s pojmem zaměstnanecké dílo, které je majetkem zaměstnavatele. 

Jednotlivec, který explicitně vyjádří své znalosti, je vždy autorem, ale majitelem svých 

znalostí se stává pouze tehdy, jestliže nevytvořil své zaměstnanecké dílo, za které pobírá 

mzdu. Toto dílo je pak majetkem zaměstnavatele, který může se zaměstnancem sepsat 

licenční smlouvu, ve které se vymezí práva a nakládání s tímto dílem. Vlastnictví konkrétní 

znalosti lze určit pouze tehdy, je-li vlastník schopen svou znalost explicitně vyjádřit a sám 

staví bariéry transferu znalosti vůči ostatním a vědomě jej prohlašuje za své vlastnictví.  
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2.7.1 Členění znalostí a formy jejich transferu 

 Podle Petříkové a kol. (2010) lze podle forem transferu, členit znalosti na: 

 Bezplatné znalosti – znalosti, za jejichž transfer neplatíme, a které nositel sám uvolnil 

k bezplatnému šíření. Proti jejich šíření nestaví aktivně bariéry. 

 Placené znalosti – znalosti, za které musíme zaplatit, ať už penězi či jiným statkem 

(licence, patenty apod.) 

 Chráněné znalosti – znalosti, které jsou jejich nositelem záměrně a cíleně chráněny před 

jakýmkoliv dalším transferem a zneužitím (recepty, know-how). Tato skupina je velmi 

malá, předpokládá se, že tyto znalosti jsou pro majitele natolik cenné, že staví nákladné 

bariéry transferu. 

Předem často nevíme, zda určitou znalost zařadit mezi bezplatné či placené znalosti.  

Východiskem může být určení hodnoty znalosti, protože jak placené, tak neplacené znalosti 

tuto hodnotu mají. Petříková a kol. (2010) se domnívá, že hodnota znalosti je dána 

komplexem emočního prožívání znalosti jednotlivcem v dané znalostní situaci a naplněním 

očekávané hodnoty v podobě výsledného výstupu. V podmínkách firmy může mít 

zaměstnanec o hodnotě své znalosti naprosto jinou představu než jeho zaměstnavatel. 

Měřítkem by pro každého z nich v tomto případě, měly být přínosy pro organizaci, nikoli pro 

autora. Tento názor je však mnohem složitější, protože vytvořená znalost může mít pro 

organizaci hodnotu mnohonásobně vyšší než mzdové náklady a je otázkou jednání 

nadřízeného a autora o možnosti mimořádné odměny. Naopak je důležité podívat se na 

rozdělení znalostí i z jiné stránky, například v jaké formě je výsledná znalost zhmotněna. 

Znalosti následně dělíme na: 

 znalosti vtělené do výrobku či služby (znalosti, které můžeme explicitně vyjádřit a 

měřit při prodeji či použití výrobku nebo služby); 

 znalosti procesní (jsou nezbytné při procesech výroby a prodeje, ovšem ze samotného 

výrobku je nezjistíme, zákazník nemá možnost tyto znalosti z výrobku „okopírovat“). 

Podle Petříkové a kol. (2010) se znalosti vtělené do znalostního výstupu ve formě 

výrobku nebo služby, mnohem hůře chrání proti bezplatnému transferu. Určitou část těchto 

znalostí sice pokrývá patentové právo, průmyslové vzory atd., ale obtížná zde může být 

vymahatelnost tohoto práva. U vtělených znalostí v řadě případů nejsme schopni efektivně 

vytvářet bariéry transferu, což významně snižuje šanci na prodejní schopnost těchto znalostí.  
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Procesní znalosti ze samotného výrobku nelze připočítat k ceně, nelze je explicitně 

vyjádřit, a proto se i lépe chrání. Jejich hodnota a cena se zvyšuje. Transfer znalosti ke 

konkurenci může proběhnout nejen prostřednictvím výsledku znalostní akce, ale může být 

transferován i v podobě pracovníka, který tuto znalostní akci zrealizoval a přechází z jedné 

organizace do druhé. V tomto případě obchodní zákoník definuje pojmy jaké konkurenční 

doložky členů vrcholných orgánů, kterými chrání organizaci před únikem cenných znalostí 

s odchodem pracovníka. S touto doložkou ovšem souvisí finanční plnění směrem 

k pracovníkovi ze strany organizace, která kompenzuje jeho omezení využívat své znalosti.  

2.7.2 Náklady a výnosy znalostí 

Předchozí část kapitoly o hodnotě znalostí, nás nyní přivádí k definici nákladů 

znalostí, konkrétněji k nákladům obětovaných příležitosti a k utopeným nákladům. Náklady 

obětované příležitosti je situace, kdy se rozhodujeme mezi dvěma a více volbami. Jedna 

z nich je pro nás výhodnější a to, co by nám mohla přinést druhá nejlepší volba, je to, co jsme 

obětovali. Petříková a kol. (2010) definuje Utopené náklady jako náklady v časovém sledu. 

Jsou to minulé náklady, které již nelze ovlivnit dnešním či budoucím rozhodnutím a nikdo 

nám je nevrátí. 

 
U nákladů konkrétní znalosti jsme schopni vymezit tyto základní složky: 

 náklady na vznik nebo pořízení znalosti 

- pokud znalost vytvořil zaměstnanec, je to jistý podíl mzdy a přímé odměny, které 

zaměstnanec obdržel za vytvoření znalosti. Znalost může být krátkodobého 

charakteru, a právě tehdy budou náklady firmy součástí provozních a finančních 

nákladů. Pokud bude znalost dlouhodobějšího charakteru, získává tak charakter 

dlouhodobého majetku, kdy lze vytvořit vstupní cenu pro odepisování DNM. 

- Pokud je znalost nakoupena ve formě licence, patentu, know-how apod., je přímým 

nákladem cena tohoto nákupu včetně nákladů souvisejících s pořízením. O 

dlouhodobý nehmotný majetek, který se musí odepisovat, se zde jedná pouze v 

případě, když cena převyšuje 60 tisíc korun. 

 přímé náklady na užití znalosti (je důležité zajistit aktivní využití znalosti 

v podnikových procesech, které často realizují jiní lidé než ti, kteří znalost koupili nebo 

vytvořili. Vznikají tak další náklady na školení zaměstnanců, na sdílení znalostí, na 

motivování pracovníků, aby znalost využívali ve prospěch firmy). 
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 náklady na tvorbu bariér nežádoucího transferu (předpokladem efektivního využití 

znalostí je také vymezení těch znalostí, které je třeba chránit před nežádoucím transferem 

mimo firmu. Bariéry tvoříme jen u některých znalostí, určených převážně pro trh, 

případně u klíčových znalostí. Tyto bariéry jsou pro firmu velmi nákladné).  

2.7.3 Modely a metody hodnocení znalostí 

Hodnota zboží a služeb, včetně znalosti, má mnoho významů. Petříková a kol. (2010) 

konstatuje, že je to komplexní informace, která postihuje řadu faktorů jako aktuální stav 

nabídky a poptávky, očekávání trhu, makroekonomické faktory typu fáze hospodářského 

cyklu, inflaci a další. Důležité jsou také marketingové charakteristiky, kde může například 

využít členění metod tvorby ceny podle modelu 3C: cena podle nákladů (Costs), cen podle 

konkurence (Competition) a cena podle hodnoty vnímané zákazníkem (Consumer). Další 

metodou, která pomáhá managementu firem sledovat ekonomiku práce se znalostmi, je 

metoda znalostních účtů. Spočívá v zavedení poměrně jednoduchých formulářů k evidenci 

přínosů toho, co zaměstnanci pro firmu vymyslí, kolik to stálo (MÁ DÁTI) a kolik to přineslo 

(DAL). Klíčovým úkolem této metody je popřemýšlet nad hodnotou znalosti pro firmu. Tento 

úkol je velkým přínosem pro management a vede jej k novému chápání potřeby struktury 

zaměstnanců, jejich kompetencí, hodnocení výkonů ve znalostní oblasti a motivaci 

k znalostním akcím. Následná zajímavá metoda nám pomáhá se strukturalizací, hodnocením a 

hledáním budoucích cest rozvoje intelektuálu firmy. Tato metoda se nazývá mapa 

znalostních aktiv. Při strukturalizaci firemních znalostí se využívá čtyř druhů map: mapa 

zdrojů znalostí, mapa znalostních aktiv, mapa struktury znalostí a mapa aplikace znalostí. 

Posledním nástrojem, který nám pomůže hodnotit znalostní aktiva, je monitor znalostních 

aktiv. Tento nástroj v závěrečné fázi, ve formě určité přehledné tabulky s několika klíčovými 

ukazateli, reportoval výkonnost znalostních aktiv firmy.  

2.7.4 Znalostní kapitál organizace 

Znalostní kapitál je považován za nejsložitější pojem související s problematikou 

znalostí, a je chápán rozdílným způsobem. Řada znalostí nemá charakter ocenitelných práv, a 

přesto mohou být významným zdrojem firemního bohatství, konkurenceschopnosti a rozvoje 

společnosti. Z tohoto důvodu by měl mít znalostní kapitál dlouhodobější charakter. Petříková 

a kol. (2010) se domnívá, že „znalostní kapitál jsou znalosti, které přinášejí znalosti“. Běžná 
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znalost nás pomůže nasytit jednou – jednorázová znalostní akce, znalostní kapitál nás 

uživí po celý život – opakovaná znalostní akce. Znalostní kapitál musí být schopen vyrovnat 

se s turbulencemi, mít mechanismy adaptability a sebereprodukce v nových podmínkách. On 

jediný ze zdrojů organizací, je toho schopen – pokud ne, organizace v nových podmínkách 

postupně upadá a následně zaniká. 

Znalostní kapitál jednotlivce definuje Petříková a kol. (2010) jako soubor znalostí, 

které jednotlivec používá k obživě a k získávání příjmu. Znalosti obohacují náš duševní život, 

ovlivňují nás a zvyšují kvalitu života, ale aktuálním znalostním kapitálem být nemusí. Tyto 

znalosti tedy vnímejme jako budoucí znalostní kapitálový příslib, kde bychom měli hledat 

cesty, jak jej ve znalostní kapitál změnit. 

Znalostní kapitál organizace nemůžeme považovat jen za prostý součet znalostních 

kapitálů jednotlivých zaměstnanců. Petříková a kol. (2010) je toho názoru, že jej nemůže 

zahrnout ani celý znalostní kapitál zaměstnance, protože firma většinou využívá pouze jeho 

určitou část. Každá společnost může do svého kapitálu zahrnout pouze tu část znalostí 

jednotlivce, kterou používá opakovaně pro svou pracovní činnost, a za kterou dostává mzdu.  

2.8 Implementace managementu znalostí 

Úspěch organizace stojí především na sebevzdělávání, vytváření, sdílení a kapitalizaci 

znalostí. Učení se, kreativita, vytrvalost, radost z práce a nadšení pro inovace – to vše stojí a 

padá s lidmi. Pro vysvětlení základních předpokladů úspěšné implementace managementu 

znalostí si lze vypůjčit tzv. Porterův model. Mírně upravenou verzi modelu podle Gibsona 

(2007) zachycuje obr. 2-4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2-4 Upravený Porterův model procesně orientované organizace (dle Portera, 1993) 
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 Marketing a tvorba znalostí – tvorba znalostí je na úseku marketingu rozvinutá 

tehdy, jsou-li pravidelně zpracovávány informace z trhu a vhodným způsobem prezentovány a 

sdíleny v podniku.  

Vývoj a tvorba znalostí – úsek výzkumu a vývoje je na špičce pozornosti, neboť je 

orientován na budoucnost a inovace. Novou znalostí je zde vše, co se děje v materiálech, 

technologiích nebo konstrukci. Aby se nevytvořil samostatný úsek v podniku, jen pro vývoj, 

je nutné propojení zvláště s výrobou.  

Obchod a nové znalosti – úsek obchodu je považován za páteř podniku, reaguje na 

zjištění marketingu a na výrobu, neboť uplatňuje princip vytížení infrastruktury a přináší práci 

pro zaměstnance. Vztahy mezi úseky a obchodem nebývají mnohdy nejlepší. Tvorba nové 

obchodní znalosti je předpokladem tržního vítězství (bez boje s konkurencí).  

Příprava produktu a tvorba znalostí – ve výrobních podnicích do přípravy spadají 

technologové, údržbáři, plánovači a procesní specialisté, kteří ukazují, jak vyrábět beze ztrát. 

Jak nákladná bude výroba, podaří se vyrábět včas, vyrábět napoprvé a levně, kdy a kolik čeho 

nakoupit, to jsou hlavní otázky. Podněty nových znalostí musí přicházet od konkurence, ze 

zkušeností, výpočtů a z prostého pozorování výroby.  

Nákup a tvorba znalostí – útvar je samostatnou organizační jednotkou. Kvalita 

finálního produktu pak závisí na kvalitě dodávek. Nákup ověřuje, u koho lze dobře nakoupit 

polotovary a suroviny, levně a včas v potřebném množství, kdy se vyplatí vlastní zpracování, 

kdy naopak od externích partnerů. Tvorba nové znalosti spočívá ve schopnosti identifikovat 

příležitosti, navrhnout změny u dodavatelů a ve schopnosti efektivnějšího řízení kooperace.  

Výroba a dodávka – jedním z náročných přístupů, jak generovat nové znalosti 

v podniku, je tvořit tým specialistů, kteří budou hledat odpovědi na nové strategické úkoly. 

Cílem týmu specialistů není šokovat okolí, ale vytvořit si na co nejdelší dobu konkurenční 

náskok.  

2.8.1 Ověření znalostí 

Podle Petříkové a kol. (2010) není zcela snadné ověřit, jaký přínos by pro podnik měla 

vytvořená nová znalost. Tvorba nového výrobku a jeho poskytnutí zákazníkům přináší 

organizaci zdroj financí. Specifikem jsou příjmy z licencí a patentů, které za určitých 

okolností mohou generovat významný objem financí. Proces ověřování znalostí je vhodné 
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zařadit ještě před uvedením do rutinní praxe, než jsou uvolněny velké zdroje na výrobu nebo 

realizaci. Ověření vhodnosti nové znalosti může probíhat více formami, mezi které patří 

expertní vyjádření, oponentní posudek, vzorková série, laboratorní pokusy, sledování apod. 

Správné manažerské rozhodnutí o uvolnění do praxe závisí na nastavení kritérií posouzení 

nové znalosti. Připomeňme si radu: „moc kritérií = nerozhodnost ve vynesení rozsudku; málo 

kritérií = tipování nebo spoléhání na intuici“. Proto kritéria a jejich správné nastavení mají 

praktická opodstatnění. Mohou ušetřit nemálo lidské energie, nervů a nákladů. Ověření 

znalostí před uvedením do praxe je důležitý proces, který sice prodlužuje náběh nové 

myšlenky do praxe, ale zato minimalizuje možné ztráty.  

2.8.2 Třídění a uchování znalostí 

Petříková a kol. (2010) navrhuje, že pro správné třídění nových znalostí a pro 

ověřování jejich konkrétních přínosů, může být jmenován v organizaci tzv. datový manažer. 

Tuto práci dělá buď samostatně, nebo ji „získá“ jako funkci navíc. Datový manažer si, na 

rozdíl od nositele znalostí, musí dát tu práci, aby mnohdy z obrovského množství dat 

separoval přesně ta potřebná. Datový manažer je blízkým spolupracovníkem nositele znalostí, 

připravuje a zpracovává data pro další postup.  Tím získá nová znalost potřebný formát 

užitečnosti, důkaz přínosu.  

K problematice uchování dat již byla zmínka v odstavci 2.4.3 a 2.4.4. Proto jen pro 

úplnost shrneme to podstatné. Vytvořené a ověřené znalosti mohou mít povahu explicitních a 

tacitních znalostí. Úkolem manažerů je, aby bylo co nejvíce tacitních znalostí převedeno na 

explicitní a předáno dalším kolegům.  

2.9 Efektivnost znalostního managementu a řízení znalostí 

Efektivita procesů a výsledků managementu znalostí velmi úzce souvisí 

s konkurenceschopností organizace. Razantní změny v této oblasti přinesly nové informační 

technologie. Podle Petříkové a kol. (2010) je efektivita jedním z faktorů, které firmy tlačí do 

sledování krátkodobých přínosů managementu znalostí. Uvolnění znalostního potenciálu 

z hlav zaměstnanců významně ovlivňuje jejich motivaci, ale i motivaci v rámci týmové 

spolupráce. Úspěchem znalostního bohatství organizace je jeho zhmotnění v podobě inovací, 

tzn. syntézy znalostí do nových produktů a procesů.  
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2.9.1 Technologická infrastruktura pro efektivní znalostní management 

Autoři (Petříková a kol., Armstrong, Truneček …) se domnívají, že se snaha o úspěšné 

využívání kolektivních znalostí setkávala v minulosti s nezdarem zejména proto, že nemohli 

uživatelé využít plnou šíři informací v okamžiku, kdy je potřebovali, a způsobem, jakým 

chtěli. Do souvisejících procesů bylo přimícháno příliš mnoho cizorodých skutečností a zdálo 

se, že i když se jedinec prokousal k informacím, ani pořádně nevěděl, jak se mu to podařilo. 

Informační sítě však toto změnily. 

Armstrong (2007) je toho názoru, že síťově orientovaný systém managementu znalostí 

dokáže stále ještě velmi rozšířené obtíže, které brání zpřístupnění kolektivních znalostí všem 

jednotlivcům a skupinám, překonat. Nesourodé a neslučitelné zdroje podnikových znalostí 

jsou uspořádány pomocí prohlížeče, který je schopný „vydat se libovolným směrem“. 

Informační přesycenost může být zmírněna vhodně navrženým síťově orientovaným 

systémem managementu znalostí, vybaveným filtry, které rozliší a vytřídí nepotřebné a 

nepodstatné dokumenty, pokud si ovšem uživatel nevyžádá „širší pohled“. Hloubkové hledání 

bylo nahrazeno internetem, který umožňuje bezchybné nalezení obsahu bez ohledu na to, kde 

se nachází. Problém s načasováním byl odstraněn. Díky tomu, že jsou informační sítě 

dostupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a to odkudkoliv.  

Dle Vymětala a kol. (2005) zaznamenáváme v posledních letech velký rozmach 

v práci s informacemi, a to především skrz nové technologie, které umožňují zrychlení a 

zefektivnění práce. Masové objevení informačních a komunikačních technologií pomohlo 

srazit jejich ceny na dostupnou úroveň, což zpřístupnilo nejmodernější technologie řadě 

malých a středních firem. K nejčastěji používaným technologiím v oblasti řízení znalostí dle 

Vymětala a kol. (2005) patří: 

 intranet – vnitřní informační síť podniku, určena ke sdílení souborů, k využití webových 

stránek, spolupráci, komunikaci a prezentaci, většinou nepřístupná z internetu, 

 systém pro správu dokumentů – zahrnuje automatizované řízení elektronických 

dokumentů v průběhu jejich celého životního cyklu, 

 systém pro správu obsahu – uchovává obsah v databázi odděleně od šablon, na jejichž 

základě je zobrazován, což usnadňuje vytváření příslušných webových stránek, 

 webový vyhledávače – např. Seznam, Google, Centrum, 

 push technologie  - software automaticky poskytuje uživateli informace, které pro něj 

pokládá za relevantní, 
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 help desk – místo, kam se zákazník obrací s problémem,  

 groupware – software, podporující práci ve skupině, pro geograficky vzdálené uživatele, 

 workflow technologie – slouží ke koordinaci aktivit, spojených s definovanými procesy, 

 data warehouse (datový sklad) – databáze optimalizovaná pro dotazy, analýzy dat a 

tvorbu sestav, vzniklá přenosem a transformací primárních dat z různých systémů a jejich 

integrací do jednotné datové základny, 

 data mining (dolování dat) – technologie vyhledávání, modelování a prezentace předem 

neznámých informací, znalostí a vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a skladech, 

 specializované znalostní systémy – součástí mohou být expertní systémy, simulující 

činnost experta v dané oblasti při řešení úkolů s cílem dosažení kvality rozhodování, 

 e-learningové aplikace – podporují výuku pomocí elektronických prostředků. 

Výše uvedený seznam ukazuje, že informační a komunikační technologie začínají 

pronikat do všech fází procesu tvorby a využití znalostí. Počítače nám pomáhají, jak při 

vzniku znalostí, tak při jejich transferu, sdílení a distribuci. Již dnes lze však identifikovat 

propad příjmů z televizních a tištěných reklam. Narůstají naopak úspěchy jiných 

internetových reklamních služeb.  

2.9.2 Vliv IT na znalostní management 

Mezi základní problémy, které rozmach informačních technologií přinesl, jmenuje 

Mládková (2004) přehlcení informacemi, dále odosobnění komunikace a ztráta cenných 

informací řeči těla. Mezi problémy můžeme zařadit také nadužívanou substituci osobního 

rozhovoru emailovým vzkazem – řada vedoucích má tendenci si stěžovat, že může mít 

elektronická komunikace mezi pracovníky alibistický podtext, snahu převést práci na jiné 

pracovníky apod. 

Mládková (2004) definuje pět základních přínosů znalostního managementu pro 

organizaci, mezi které patří situace, kdy roste inovativní kapacita organizace (lepší využití 

pracovníků i jejich znalosti, získání nové dovednosti, zvyšuje se kvalita služeb), roste také 

neakceschopnost organizace (projevuje se růstem flexibility, rychlosti a správnosti 

rozhodování, snížením bariér a větším sdílením tacitních znalostí), zlepšuje se orientace 

organizace na zákazníka (roste efektivita dodavatelských řetězců, integrace logistiky, a 

dodavatelsko-odběratelské vztahy se utužují). Jako poslední přínos Mládková (2004) uvedla 

situaci, kdy roste vnitřní kvalita (roste inovativnost, provozní efektivita a pracovní morálka).  
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2.9.3 Řízení znalostí 

Znalost je dle Armstronga (2007) charakterizována soustavou kritérií hodnocení 

kvality znalostí. Kvalita znalostí je důležitou mírou. Znalosti jsou totiž tvůrcem procesu 

kvality i výsledku. Je důležité je neustále obnovovat, zlepšovat a řídit, proto hovoříme o řízení 

znalostí. Řízení znalostí se zaměřuje především na shromažďování, uchovávání, distribuování 

znalostí a vědomostí, které se akumulovaly v organizaci. Tyto znalosti se týkají především 

procesů, metod a činností organizace. Jak poznamenal Ulrich (1998), „znalosti se staly 

přímou konkurenční výhodou pro podniky prodávající nápady a vztahy“.  

 Účelem řízení znalostí je podle Armstronga (2007) zmocnit se především 

organizační kolektivní zkušenosti a použít ji tam, kde to může být nejpřínosnější. Proces je 

v souladu s koncepcí organizace založené na zdrojích, která říká, že zdroje konkurenční 

výhody jsou v organizaci (tj. v jejích lidech a jejich znalostech). Řízení znalostí umožňuje 

organizacím získávat, využívat a vytvářet hodnotu z kreativity a odbornosti svých 

zaměstnanců. Hansen a kol. (1999) tvrdí, že by měl výběr strategie odpovídat konkrétní 

organizaci, tomu, co a jak dělá a jaká je její kultura. Hansen a kol. (1999) identifikovali dva 

přístupy k řízení znalostí:  

1. Kodifikační strategie – znalosti jsou pečlivě a systematicky utříděny a uloženy 

v databázích, kde jsou přístupné a použitelné pro kohokoliv. Explicitní znalost je postupně 

získána od osoby, která ji vytvořila, je změněna, stává se znalostí na této osobě 

nezávislou, poté je opětovně použita pro různé účely. Znalost bývá uložena většinou 

v elektronické podobě, což umožňuje hledat a čerpat utříděnou znalost, aniž by museli lidé 

vstupovat do styku s osobou, která tuto znalost původně vytvořila.  

2. Personifikační strategie – znalost je úzce spojena s osobou, která je vytvořila. Je 

předávána hlavně pomocí osobního kontaktu. Tato metoda spočívá v předávání tacitní 

znalosti. Výměna znalostí vytváří společenské sítě, povzbuzuje komunikaci „tváří v tvář“. 

Využívá se neformálních setkání, jednání, rozhovorů či brainstormingu. 

 
Hansen a kol. (1999) ve své knize upozornil, že problémů, s nimiž je třeba se při 

vytváření procesů řízení znalostí vypořádat, je mnoho. Uvedu alespoň několik z nich. 

Jedním z hlavních problémů je, jaké udržovat tempo změny a jak zjistit, jaké znalosti je třeba 

si osvojovat a předávat. Dalším problémem je vztah strategie řízení znalostí s podnikovou 

strategií. „Konkurenční strategie musí pohánět a řídit strategii řízení znalostí“. 
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3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ ORGANIZACE 

Jako analyzovaná organizace byla pro tuto diplomovou práci vybrána společnost 

DEZA, a. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí. Společnost je výrobcem aromatických 

uhlovodíků a dalších chemických látek s téměř 120letou tradicí. Je zpracovatelem surového 

benzolu a surového dehtu, což jsou produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. 

Rozsahem svého výrobního programu patří mezi významné chemické podniky ve skupině 

AGROFERT. V současnosti sdružuje AGROFERT HOLDING, a.s. více než 230 subjektů 

ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství a pozemní techniky. Skupina AGROFERT je 

druhá největší chemická skupina v ČR a patří mezi nejobdivovanější firmy, v roce 2009 se 

společnost umístila na 10 místě ze 100 soutěžících. Ani DEZA, a. s. není jen tak obyčejná 

společnost. V roce 2009 se umístila na 92. místě v hodnocení 100 nejvýznamnějších firem.  

3.1 Historie společnosti 

Historie firmy DEZA, a.s. začala v roce 1892, kdy vznikl závod na destilaci dehtu Julia 

Rütgerse v Ostravě. V roce 1905 byl vybudován závod na komplexní zpracování dehtu 

a benzolu z koksoven ostravsko – karvinské oblasti. Od roku 1921 byl závod považován za 

Komanditní společnost Julius Rütgers. Po znárodnění se společnost přejmenovala na 

Ostravské chemické závody, později na Urxovy závody. Dne 16. 11. 1960 došlo na výstavbu 

nového závodu ve Valašském Meziříčí a následně pak k přičlenění závodu Organik 

v Otrokovicích. V Současnosti je tento výrobní závod nedílnou součástí společnosti a svým 

výrobním programem plynule navazuje na chemickou výrobu ve Valašském Meziříčí. Od 

roku 1963 byly postupně uváděny do provozu výrobny v novém závodě na zpracování dehtu a 

benzolu ve Valašském Meziříčí. Výstavba byla řešena tak, aby bylo možné prohloubit stupeň 

zpracování výchozích produktů, a tím zefektivnit výsledný prodej výrobků. V roce 1965 se 

společnost DEZA, a. s. začlenila do oborového podniku Unichem se sídlem v Pardubicích, 

kde byla vedena necelé 2 roky. Nové sídlo společnosti bylo poté přestěhováno do Valašského 

Meziříčí.  V roce 1990 vzniká samostatná akciová společnost s názvem DEZA, a. s.. Následně 

docházelo k několika zastavením výroby, ať už zastavení výroby sazí v ostravském závodě, 

nebo v roce 1994 ve Valašském Meziříčí, kde byla výroba převedena do společného podniku 

CS CABOT, spol. s r.o., založeném s předním světovým výrobcem sazí CABOT 

Corporation, USA. V roce 1999 se společnost úspěšně začlenila do vlastnické struktury 

skupiny AGROFERT HOLDING a.s., která se stala v roce 2005 jejím jediným akcionářem.  
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3.2 Struktura podniku 

Společnost DEZA, a.s. je součástí skupiny, kterou je nutné na začátku této části 

představit. Společnost AGROFERT dnes vlastní významné majetkové účasti ve 

zpracovatelských, výrobních a distribučních podnicích zemědělského, potravinářského 

a chemického průmyslu. Skupina AGROFERT funguje jako volné holdingové uskupení 

maximálně využívající všech synergických efektů vyplývajících z charakteru a velikosti 

skupiny. Principy a zásady vycházejí ze snahy o maximální využití znalostí a zkušeností 

jednotlivých členů skupiny ve prospěch skupiny jako celku. Hlavní roli v řízení a koordinaci 

činnosti skupiny hraje tzv. "řídící výbor". Tento řídící orgán, složený z vrcholových manažerů 

podniků skupiny, je hlavním rozhodovacím centrem projektů celoskupinového dopadu. Jako 

výsledek svého jednání vydává doporučení založená na konsensu. Tato nezávazná doporučení 

podléhají dalšímu schválení ze strany vedení jednotlivých podniků. Tento systém vzájemné 

koordinace a snahy o dosažení maximální efektivity se ve skupině vžil pod názvem "systém 

vlajkových lodí". Stávající struktura skupiny však neodpovídá vizi budoucího uspořádání. 

Kroky, které budou v rámci předpokládaného "narovnání" organizační struktury realizovány, 

budou zcela jistě zahrnovat majetkové přesuny a fůze vybraných podniků. Vize budoucího 

uspořádání vychází z průhledného holdingu společností, které pod mateřskou společností 

fungují ve třech jasně definovaných subholdincích - subholding zemědělský, potravinářský a 

chemický. Chemické společnosti holdingu AGROFERT se soustřeďují především na export 

na vyspělé trhy Evropy a dosahují výkonnosti na úrovni srovnatelných společností daného 

odvětví. Mezi tyto společnosti patří Precelor, Precheza, Deza, Fatra, Synthesia, Lovochemie, 

Preol, Duslo (SK), SKW Piesteritz (D) a GreenChem (N).  

 Společnost DEZA, a.s. je složena ze statutárního, dozorčího a řídícího orgánu, jako 

každá jiná akciová společnost. Představenstvo i dozorčí rada je tvořena třemi odpovědnými 

osobami, předsedou, místopředsedou a třetím členem. Vedení je dále tvořeno generálním 

ředitelem a ostatními řediteli jednotlivých útvarů. V letech 2008-2009 došlo k poměrně velké 

změně v obsazenosti, především vedení, ale i představenstva, a to z důvodu odchodu 

některých zaměstnanců. Struktura společnosti se za poslední 4 roky jemně změnila. Došlo 

k redukci provozů ve výrobním úseku, a to z desíti na devět. Další změnu způsobilo spojení 

dvou úseků, a to obchodního úseku základních aromátů a obchodního úseku organiky. Tyto 

dva spojené úseky pak byly v roce 2009 vedeny pod společným názvem „obchodní úsek“. 

Celá organizační struktura je pro přehlednější vyjádření uvedena v diagramu, který lze nalézt 

v příloze č.1. 
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3.3 Předmět činnosti a poslání společnosti 

DEZA, a. s. je zpracovatelem surového dehtu a benzolu. Jedná se o vedlejší produkty 

vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Obě suroviny obsahují vysoký podíl aromatických 

sloučenin (např. benzen, toluen, naftalen, anthracen, fenanthren, pyren), které je možné 

izolovat a využít v další chemické výrobě. Zpracovatelskou roční kapacitou 450 000 tun 

surového dehtu a 160 000 tun surového benzolu patří mezi významné podniky v tomto oboru 

na světě. Všechny vyráběné a prodávané látky jsou plně v souladu s požadavky legislativy 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Společnost 

DEZA, a. s. své produkty prodává po celém světě. K tomu slouží i vlastní překladištní 

terminál v polském přístavu Swinoujscie. V Evropě existuje pouze pět společností 

s podobným výrobním programem jako má DEZA, a.s.  

 

3.3.1 Produkty 

Pro lepší vyjádření a pochopení vyráběných produktů a služeb této společnosti, jsem 

se rozhodla uvést některé produkty, které nacházejí široké použití v našem každodenním 

životě. Informace o konkrétních produktech a látkách naleznete podrobněji na webových 

stránkách společnosti (www.deza.cz). Mezi každodenně používané látky a služby řadíme: 

 Jaderná technika, elektrotechnika (technický uhlík a grafit), elektrody (pro tavení 

hliníku) - černouhelné dehtové smoly,  

 Barviva a pigmenty  -  benzen, anthrachinon, acenaften, fenanthren, karbazol, pyren, 

 Saze (pro výrobu pneumatik)  -  těžké dehtové oleje, 

 Měkčený PVC (podlahové krytiny, hadice, folie, rukavice, obuv)  -  změkčovadla, 

 Desinfekční činidla  -  fenol, kresoly, xylenoly, naftalen, 

 Umělé hmoty (fenolformaldehydové pryskyřice, např. bakelit)  -  fenol, 

 Výroba papíru  -  antrachinon, 

 Nátěrové hmoty  -  dehtové oleje, preparované dehty. 

Odběrateli produktů společnosti jsou převážně zahraniční společnosti. Tento export 

představuje v roce 2009 přibližně 70% celkového prodeje. Nejvýznamnějšími zeměmi, do 

kterých tyto produkty putují, jsou Itálie, Německo, Polsko, Indie, Brazílie a Francie. Objem a 

ziskovost prodeje výrobků společnosti souvisí přímo i nepřímo s tržní situací ve stavebnictví a 
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automobilovým průmyslu. V roce 2009 nadále trval citelný pokles poptávky po hlavních 

komoditách společnosti, který se projevoval od konce roku 2008.  

3.3.2 Politika kvality 

DEZA, a. s. Valašské Meziříčí v rámci své strategie řízení výroby a kvality výrobků 

vychází ze svých zásad politiky jakosti. Jednou z velmi důležitých zásad je získávat nové 

a udržovat stávající zákazníky poskytováním komplexních služeb. V oblasti znalostního 

managementu chce rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na 

výchovu nových odborníků. Základní podmínkou dosažení cílů politiky kvality je dodržování 

kvality práce na všech úrovních a při všech činnostech ovlivňujících kvalitu výrobků. 

Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec DEZA, a. s. v rozsahu 

funkce, kterou zastává a v rozsahu svých pracovních povinností. Politika kvality je závazná 

pro všechny zaměstnance DEZA, a. s. Vedení společnosti poskytne účinnou pomoc, 

informační zajištění a školení svým pracovníkům všude tam, kde je indikována potřeba 

k úspěšnému zajištění naplnění politiky kvality.  

První certifikát systému jakosti ISO 9001 obdržela DEZA, a. s.  v roce 1996.  Nyní má 

společnost zaveden systém řízení jakosti podle normy ISO 9001-2000. DEZA, a. s. chce 

v roce 2011-2012 usilovat o zavedení ISO 14000.  

Společnost má provozní laboratoře, které nepřetržitě sledují kvalitu vyráběných 

produktů. Veškeré procesy jsou řízeny moderními řídícími systémy, které zajišťují 

dlouhodobou stabilitu kvality produktů podle požadavků zákazníků.  

 

3.3.3 Služby a areál 

 DEZA, a. s., kromě vlastního chemického výrobního programu, nabízí  i řadu 

doplňkových služeb. V prodejním centru je možné nakoupit hutní materiál, barvy, oleje, 

izolační hmoty, plyny apod. Hasičský záchranný sbor podniku bdí nad požární bezpečností 

podniku a pomáhá při mimořádných událostech jak ve firmě, tak v regionu. Provoz 

energetika zajišťuje dodávku energií, které jsou dlouhodobě a stabilně dodávány do 

Valašského Meziříčí: výrobu a rozvod tepla ve formě páry a horké vody, výrobu, nákup 

a rozvod elektrické energie, výrobu a rozvod tlakového vzduchu, nákup a rozvod zemního 

plynu, výrobu, nákup a rozvod inertního plynu (dusíku). Specializované laboratoře SEAL 

provádí akreditované analýzy pracovního ovzduší a analýzu organických i anorganických 
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látek. K tomuto účelu má k dispozici odborné pracovníky i moderní analytické přístroje. 

SEAL provádí na 130 místech v DEZA, a. s. přibližně 800 analýz pracovního ovzduší ročně.  

 

3.4 Lidské zdroje 

DEZA, a. s. dnes zaměstnává okolo 1000 lidí, čímž se stává významným a největším 

zaměstnavatelem v regionu. Společnosti si velmi cení svých kvalifikovaných a zodpovědných 

pracovníků. Nabízí jim proto možnost dalšího vzdělávání, ale i různé zaměstnanecké benefity. 

Uplatnění zde nacházejí především profese z oboru chemie, strojní a elektro.  

3.4.1 Odbory a fondy ve společnosti 

Součástí společnosti je organizace, kterou tvoří sami zaměstnanci a která má chránit 

jejich zájmy. Odbory vyjednávají se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, tj. dokument, který 

zaručuje zaměstnancům výhody nad rámec platné legislativy, určuje výši mezd, tvorbu a 

plnění sociálního fondu, výšku odstupných a další mzdové záležitosti. Díky vyjednávání 

odborů se zaměstnavatelem dostávají zaměstnanci vyšší směnové příplatky, odstupné. Mohou 

také pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci – z odborového podpůrného fondu. 

Odbory se podílí na naplňování pravidel BOZP – například na preventivních zdravotních 

programech. Poskytují také bezplatnou právní pomoc v pracovněprávních sporech, včetně 

zastoupení u soudu. Odbory se účastní jednání "Zodpovědnostní komise" a "Odškodňovací 

komise". V obou těchto komisích odbory pochopitelně hájí zájmy zaměstnanců a snaží se pro 

ně vyjednat co nejvýhodnější podmínky. Odbory vyplácejí odškodné v případě závažného 

pracovního úrazu a jednorázové odškodnění v případě pracovního úrazu s následkem smrti. 

Z rozpočtu Základní organizace odbory přispívají svým členům na společenské, kulturní a 

sportovní akce, na rekreační pobyty, řadu aktivit pro své členy odbory samy organizují.  

Sociální fond vytváří společnost ze zisku po zdanění, v roce 2009 to je nejméně 

3.000,- Kč na zaměstnance. Je to fond, který zaměstnavatel tvoří dobrovolně, na základě 

kolektivního vyjednávání. Fond spravuje společnost, o jeho čerpání ale spolurozhodují 

odbory. Odbory ze svých zdrojů přispívají svým členům na akce, organizované sociálním 

fondem. Ze sociálního fondu se financuje například úhrada provozu dětského tábora, 

příspěvek na závodní stravování, příspěvky na rehabilitační a rekondiční péči, ozdravné 

pobyty dětí, letní tábory, lyžařský výcvik, příspěvek na kulturní, sportovní a vzdělávací 

činnost, příspěvek na činnost klubu důchodců nebo dary při pracovních a životních výročích. 



 

37 

Svépomocný podpůrný fond je organizace, jejímž účelem je poskytování podpor 

členům v obtížných životních situacích. Fond je nezávislý na zaměstnavateli a své prostředky 

tvoří z příspěvků svých členů. Odbory jsou zastřešujícím orgánem podpůrného fondu a 

provádí kontrolu jeho hospodaření. Podpůrný fond vyplácí podpory svým členům v těchto 

situacích: v nemoci, při narození dítěte, na zubolékařské práce, při přiznání plného 

invalidního důchodu, při přiznání starobního důchodu, při úmrtí v rodině a člena fondu. 

Odbory již tradičně provozují knihovnu. I když to může někomu připadat jako 

přežitek, knihovna má svůj stálý okruh příznivců a čtenářů. Naleznete zde více než sedm a půl 

tisíce svazků, a otevřeno má každé pondělí a středu od 13,30 do 14,30.  

Dne 13. 12. 2010 proběhlo kolektivní vyjednávání mezi managementem společnosti 

a odborovou organizací o podobě nové kolektivní smlouvy. Výsledkem jednání byla 

vzájemná dohoda o navýšení jednotlivých tarifních platových tříd v roce 2011 o 

předpokládanou inflaci roku 2010, která je očekávána na úrovni 1,5 %. Průměrný výdělek 

v roce 2011 dosáhne hodnoty 23 990 Kč. Navýšen bude také příplatek za práci ve zdraví 

škodlivém prostředí (0,50 Kč/hodinu) a o 50 Kč dojde k zvýšení měsíčního příspěvku na 

penzijní připojištění. Zvýšení platů je možné na základě dobrých ekonomických výsledků 

roku 2010 a předpokladu vývoje v roce 2011. Poslední navýšení platů bylo ještě před 

hospodářskou krizí v roce 2008. V důsledku dopadu hospodářské krize bylo v roce 2009 

zrušeno 110 pracovních míst. V současné době je ve společnosti zaměstnáno 967 lidí. 

V příštím roce bude zaměstnanost ve společnosti nadále stabilní.    

 

3.4.2 Firemní benefity 

Náplní činnosti sociálního odboru je realizace benefitních programů pro zaměstnance 

a jejich rodinné příslušníky. Právní rámec upravuje Kolektivní smlouva Deza, a. s. Benefity 

jsou financovány z nákladových položek a ze sociálního fondu tvořeného ze zisku organizace. 

Cílem benefitních programů je spokojenost zaměstnanců, zlepšování jejich psychické 

a fyzické kondice, zvyšování jejich pracovního potenciálu. Mimopracovní aktivity stmelují 

pracovní kolektivy a spoluvytvářejí pocit sounáležitosti k firmě. Preference zaměstnaneckých 

výhod je zaměřena do následujících okruhů: 

• penzijní připojištění zaměstnanců, 

• podpora vzdělávacích programů a jazykových kurzů, 
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• stravování zaměstnanců a důchodců  DEZA, a. s. ve vlastním stravovacím zařízení, 

• ozdravné pobyty dětí, letní tábory, lyžařský výcvik, 

• peněžní dary při životních a pracovních výročích, 

• kulturní a sportovní činnost, nadstandardní zdravotní preventivní programy, 

• klub důchodců DEZA, a. s., 

• rehabilitace a rekondiční péče - ambulantní i pobytové programy (ČR a SK). 

Klub důchodců je tvořen bývalými zaměstnanci, kteří odešli ze společnosti  do 

starobního nebo invalidního důchodu. Je metodicky veden sociálním odborem. Vlastní správu 

vykonává výbor klubu důchodců, který se podílí na organizaci kulturních či sportovních akcí. 

Tradicí je každoroční setkání vedení společnosti se svými bývalými zaměstnanci, na 

kterých jsou bývalí spolupracovníci také seznamováni s aktuálními novinkami ze svého 

mateřského podniku. 

 

3.4.3 Odborné exkurze, studijní stáže a asistentský program 

 Zájemci o zaměstnání z řad studentů mohou firmu lépe poznat při odborných 

exkurzích nebo studijních stážích. Exkurze jsou určeny především středním, vyšším 

a vysokým školám s chemickým zaměřením. Je zde zajištěn kvalifikovaný doprovod, který 

musí být s dostatečným předstihem informován o zájmu o exkurzi. Tyto exkurze mohou 

zpestřit výuku všem zainteresovaným osobám. Společnost je ochotna zajistit povinné 

odborné praxe uvnitř firmy. Nabízí zajištění míst v technologii, v laboratořích a částečně 

i v administrativě. S ohledem na kapacitní možnosti je počet studentů limitován. Zároveň 

mohou studentům nabídnout individuální spolupráci při zpracování různých projektů, jako 

jsou například bakalářské a diplomové práce, semestrální práce a podobně. 

 Pro absolventy je ve společnosti připraven asistentský program. Jedná se 

o intenzívní, individuálně koncipovaný program  profesního a osobního rozvoje podle 

zaměření cílového uplatnění, a to po dobu 1 roku. V průběhu programu se asistent seznámí 

s činnostmi výrobních oddělení, obchodních oddělení, ekonomickou agendou, pracovně 

právní legislativou, projektovým řízením. Asistentovi je určen odborný garant a po každé fázi 

dojde k průběžnému hodnocení. Po ukončení programu nastane závěrečné vyhodnocení 

a rozhodnutí o cílovém zařazení asistenta se změnou pracovního poměru na dobu neurčitou 

a uzavření definitivní smlouvy o mzdě nebo ukončení pracovního poměru. 
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3.5 Vztah organizace a životního prostředí 

DEZA, a. s. klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Je si vědoma možného 

vlivu chemických výrob na životní prostředí. Nemalé částky jsou proto směrovány do 

ekologizace výrob. Za posledních 10 let byla na ekologické investice vynaložena více než 

1 mld. Kč, což představovalo 27% veškerých investic. Od roku 1993 už investovala celkově 

přes 2,6 mld. Kč. Cílem těchto investic je minimalizovat veškeré emise škodlivin vznikající 

při skladování surovin i při samotné výrobě. Investice v následujících dvou letech budou 

zaměřeny na zlepšení kvality ovzduší a odstranění občasného zápachu. Již v roce 2010 byla 

realizována hermetizace (dokonalé utěsnění zásobníku dehtu). Následovat budou zásobníky 

naftalenu.  Všechny práce by měly být provedeny do konce roku 2012. Po jejich dokončení 

dojde ke snížení zápachu do okolí.  

Neustálou obnovou a modernizací používaných výrobních technologií se společnost 

snaží snižovat vliv výroby na životní prostředí. Ochrana životního prostředí a trvalé 

snižování environmentálních dopadů všech výrobních i nevýrobních činností, výrobků a 

služeb na životní prostředí je řízeno v rámci environmentálního systému managementu, 

vybudovaného podle zásad ČSN EN ISO 14 001:2004. Systém je implementován a jeho 

funkčnost je předmětem zákaznických auditů a je soustavně prověřována odběrateli. 

Podnik je dlouhodobým účastníkem projektu Responsible Care a od roku 1996 je 

nepřetržitě nositelem ocenění RC s právem užívat logo RC, v současné době s platností 

osvědčení do října 2012. DEZA, a. s. je dále součásti bezpečnostního transportního systému 

TRINS. Společnost jako výrobce chemických látek řádně plní své povinnosti vyplývající 

z legislativy REACH. K 30. 11. 2010 si zaregistrovala u Evropské chemické agentury 

v Helsinkách 44 chemických látek. Na zavedení této legislativy firma vynaložila téměř 40 

mil. Kč. V následujícím období proběhne druhá vlna registrací a u některých látek také proces 

povolování. Současným přínosem zavedení legislativy REACH je sjednocení označování 

a klasifikace chemických látek v Evropské unii. 

 

3.6 Vztahy společnosti k regionu 

Společnost je významným regionálním zaměstnavatelem a více než padesát let 

neodmyslitelnou součástí města Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Je si vědoma své 

společenské odpovědnosti. Velkou pozornost  směřuje především do podpory mládežnického 
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sportu, místních škol a neziskových organizací poskytujících pečovatelské a zdravotnické 

služby. O svých aktivitách informuje v tiskových zprávách a ve vlastních podnikových 

novinách. DEZA, a. s. velmi významně podporuje neziskové organizace a jejich aktivity ve 

Valašském Meziříčí a v nejbližším okolí. Ročně vynakládá značný objem finančních 

prostředků na sponzoring a dary. Zaměřuje se především na tyto oblasti: volnočasové 

aktivity dětí a mládeže, sociální účely – pro neziskové organizace, pečující o zdravotně 

postižené občany, podporu tělovýchovné a sportovní činnosti a podporu kultury ve městě. 

Podporuje také instituce pečující o nemocné a staré lidi, poskytující pečovatelské 

a zdravotnické služby jako jsou DIAKONIE, hospic, svaz tělesně postižených apod. DEZA, a. 

s. směřuje významnou finanční podporu do tělovýchovy a sportu, především do 

mládežnických oddílů tenisu, fotbalu, atletiky, kuželek, vodních sportů a do dalších 

sportovních oddílů ve městě a v okolních obcích. Přispívá také na vybavení mateřských 

a základních škol, na činnost a vybavení hvězdárny, střediska volného času “DOMEČEK“ 

a jiných neziskových subjektů. 

 

3.7 Aplikace principů a prvků znalostního managementu 

V současnosti se společnost velmi dobře uvědomuje důležitost zavedení znalostního 

managementu. Vidí v něm velkou konkurenční výhodu. Znalostní management však v této 

společnosti nelze velmi dobře popsat. Díky tomu, že se jedná o chemický průmysl, není 

jednoduché zjistit, odkud pramení různé problémy a velmi dlouho trvá, než se vyhodnotí 

původ a problém se vyřeší.  

Součástí znalostního managementu jsou podpůrné dokumenty, které jsou dostupné 

všem zaměstnancům, buď v elektronické či papírové podobě. Jelikož společnost DEZA, a. s. 

používá normativní dokumenty ve formě ISO norem, je si velmi vědoma jejich důležitosti při 

poskytování a předávání znalostí mezi jednotlivými pracovníky.  

Stejně jako všechny ostatní podniky v chemickém průmyslu, i DEZA, a. s. je zahlcena 

informacemi, převážně však vedoucí pracovníci společnosti. Informací je mnoho, ale těch 

opravdu žádoucích je k dispozici velmi málo nebo se ve společnosti vůbec nenacházejí. Je 

nutné tyto informace roztřídit, zpracovat a s ohledem na jejich použití je rozdělit.  

Ve společnosti DEZA, a. s. se vyskytují zakotvené znalosti zejména v technologiích a 

procedurách. Najdeme zde i znalosti vtělené do kultury, které jsou představovány 



 

41 

přesvědčením, hodnotami a kolektivní moudrostí. Za nejvýznamnější znalosti považuje 

společnost ztělesněné znalosti v praktických činnostech, které jsou založeny na schopnostech 

a dovednostech klíčových zaměstnanců.  

Explicitní i implicitní znalosti nalezneme v podniku v různých formách. Explicitní zde 

představují především formalizované dokumenty, přístupné všem zainteresovaným. Implicitní 

znalosti nalezneme především v hlavách zaměstnanců, kteří se řídí vlastním pocitem a 

zkušenostmi. Tyto znalosti můžeme nazvat také jako procedurální. Nalezneme je především 

v určitých pracovních postupech, ze kterých se odvíjí modelování lidské intelektuální stránky.  

Mezi významné podmínky managementu znalostí patří firemní kultura, v níž je 

zakotvena loajalita zaměstnanců sdílet a získávat nové znalosti. Zaměstnanci jsou společnosti 

DEZA, a. s. velmi loajální, s čímž souvisí také velmi malé procento dobrovolných odchodů. 

Nemusí se obávat možného uniku informací, jelikož nejsou tyto informace až tak klíčové, 

protože je společnost DEZA, a. s. nakoupila od jiné společnosti, která je mimo jiné prodala 

dalším 50 společnostem. Svoji úlohu hraje i složité uplatnění těchto specializovaných 

zaměstnanců na dnešním trhu práce. 

Jako základní přístup ke znalostnímu managementu využívá společnost porady, ať už 

měsíční, operativní nebo porady jednotlivých úseků. Informace pro zaměstnance jsou 

k dispozici na nástěnkách a samozřejmě na podnikovém intranetu. Pro zjednodušení oběhu 

dokumentů v rámci interní dokumentace společnost nakoupila speciální software s názvem 

ECM (Enterprice Content Management). Ve společnosti DEZA, a. s. je velmi dobrý 

komunikační systém. Podnik vydává pravidelně tiskové zprávy, ve kterých informuje média 

a veřejnost o aktuálním dění ve společnosti. „Valašský chemik“ je název podnikových novin 

společnosti DEZA, a. s.. Každý měsíc přináší informace o dění ve společnosti nejen pro 

zaměstnance, ale i pro tu část veřejnosti, která se o dění ve společnosti zajímá. „Valašský 

chemik“ vychází v nákladu 3 000 ks měsíčně. Noviny jsou distribuovány všem 

zaměstnancům a bývalým spolupracovníkům - důchodcům. Občanům je „Valašský chemik“ 

k dispozici na vybraných místech ve městě. 

Pro lepší informovanost veřejnosti a partnerů zprovoznila společnost dne 1. 3. 2011 na 

adrese www.deza.cz nové webové stránky podniku. Ke změně přistoupila po více jak 

5 letech.  
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4. ANALÝZA UPLATŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO 

MANAGEMENTU VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

Diplomová práce je sestavena z několika hlavních kapitol, mezi které patří analýza 

vybrané organizace. V této kapitole bude objasněn význam znalostního managementu, 

konkrétněji jeho aspekty a prvky, které se v organizaci nacházejí v různých formách. Součástí 

analýzy je aplikace vlastního modelu, který umožňuje prozkoumat jednotlivé oblasti 

znalostního managementu. Byly zjištěny bariéry a slabá místa znemožňující jeho úspěšné 

zavedení. Byly zhodnoceny ekonomické aspekty, jako je nákladovost, rizika a jejich 

předcházení. Pomocí expertních odhadů jsem identifikovala znalosti, které dosud v systému 

neexistují, a které společnost považuje za potřebné. Proto je diplomová práce zaměřena 

především na principy a oblasti znalostního managementu, které v organizaci nefungují. 

Snaze objasnit nefungující principy, navrhnout a doporučit další postup, bude věnována 

následující kapitola. 

4.1 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat a zhodnotit, na základě teoretického 

a analytického výzkumu, prvky a aspekty znalostního managementu ve vybrané organizaci. 

Teoretický cíl představuje zmapování zdrojů znalostí, které zahrnují místo uložení 

informace, její povahu a strukturu, kdo ji vytvořil nebo kdo a kdy ji používá a šíří. Součástí 

zmapování je vymezení základních pojmů, jako je znalost, informace, data, znalostní 

management a podnik, znalostní pracovník a další. Nechybí zde ani klasifikace, metody 

hodnocení a řízení znalostí.  

Za výzkumný cíl práce můžeme považovat analýzu uplatňovaných principů a prvků 

znalostního managementu pomocí vytvořeného modelu. Jsou zjištěny bariéry a slabá místa 

zavedení znalostního managementu v analyzované organizaci.  

Za tvůrčí a realizační cíl považujeme návrhy způsobu potlačení stávajících slabin, 

omezujících řádný tok informací. Lze je odstranit vybudováním „nových mostů“ pro tok 

informací. V některých společnostech jsou znalosti schraňovány, aniž by se vědělo o jejich 

využitelnosti. Proto je nutné odstranit bariéry a zpřístupnit znalosti širšímu počtu 

zaměstnanců, kteří by z nich mohli čerpat. 
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4.2 Postup analýzy a užité metody 

Abychom dosáhli stanovených cílů, byly zvoleny tyto metody sběru dat: 

 analýza dostupných informačních zdrojů a dokumentů, 

 polostandardizované rozhovory s vedoucími pracovníky a specialisty organizace, 

 aplikace znalostního managementu na základě původního modelu. 

 
Cílem analýzy informačních zdrojů a dokumentů bylo získat nové poznatky a 

zdroje k tématu, zjistit základní principy a prvky znalostního managementu a především určit 

vhodnou metodu výzkumu. Bylo doporučeno zaměřit se na teoretické definice a významy 

jednotlivých oblastí týkajících se znalostí. Analyzované informační zdroje a dokumenty jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. 

Polostandardizované rozhovory 

Cílem této metody bylo zjistit názor vedoucích pracovníků a specialistů analyzované 

organizace na znalostní management, jaká slabá místa ve společnosti vnímají a v jakých 

konkrétních oblastech práce by bylo vhodné jeho použití, jako nástroje konkurenceschopnosti. 

Byli osloveni celkem 4 pracovníci působících na úrovni vedení managementu společnosti. 

Konkrétně pak finanční ředitel, personální ředitel, výrobní ředitel a tiskový mluvčí (vedoucí 

výzkumného úseku). Rozhovor s výrobním ředitelem nebyl z důvodu zaneprázdněnosti a 

časové náročnosti rozhovoru uskutečněn. S okruhy otázek byli někteří vedoucí pracovníci již 

týden předem seznámeni. V samotném rozhovoru bylo pro ně připraveno celkem 44 otázek, 

rozdělených do 7 oblastí. Tyto otázky vycházely ze všech oblastí vytvořeného modelu, který 

je blíže popsán v následující části kapitoly. Sběr dat proběhl na začátku měsíce dubna roku 

2011. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a do společného záznamového archu, 

který byl následně vyhodnocen. Respondentům byly pokládány doplňující otázky k ujasnění 

jejich odpovědí. Pro přehlednější vyhodnocení otázek byla použita tabulka rozložení témat 

rozhovoru na dotazované experty organizace, která ověřila opakující se tvrzení jednotlivých 

manažerů. Vedoucí se shodli ve většině případů, převážně však v oblastech tvorby znalostí, 

kodifikace znalostí, sdílení, distribuce a deponování znalostí. Výsledná tabulka se nachází 

v příloze č. 2. Na závěr byly zjištěné informace zpracovány jako výsledky analýzy. 

Rozhovory byly zhodnoceny jako velmi přínosné.  
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Užité pojetí modelu znalostního managementu 

Cílem pojetí modelu znalostí bylo zjistit veškeré možné bariéry a slabá místa 

v procesech, bránících sdílení znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Model byl 

vodítkem pro metodu polostandardizovaných rozhovorů s vedoucími manažery a specialisty 

analyzované organizace, pomocí kterého byly zanalyzovány znalostní procesy zde probíhající. 

Znalostní management je rozsáhlá oblast spojující mnoho na sebe navazujících procesů. A 

proto se níže uvedení autoři rozhodli vytvořit rozličné modely znalostních procesů. Jejich 

výčet nebude zřejmě úplný, ale k vytvoření základní představy o významu a podstatě 

jednotlivých znalostních procesů naprosto postačuje. Všechny modely mají společnou 

charakteristiku, jejich kroky probíhají často současně, někdy opakovaně, ne vždy 

v posloupnosti. Každý z těchto modelů můžeme považovat za jakýsi znalostní řetězec, který 

je třeba chápat jako opravdový řetěz a zajistit provázanost jeho jednotlivých částí. Jednotlivé 

modely jsou seřazeny od nejjednoduššího modelu k modelu složitějšímu. Bureš (2007) popsal 

ve své knize 8 odlišných modelů, některé z nich se Vám pokusím více přiblížit. 

Pravděpodobně nejjednodušší rozdělení znalostních procesů nalezneme u A. DiBelly a 

E. Nevise (1998). Navrhli model cyklu učení se pro organizace v podobě tří základních fází: 

1. získávání znalostí -> 2. rozšíření znalostí -> 3. použití znalostí. Již na první pohled je zde 

patrná jednoduchost modelu, která může sloužit jako základ pro další analýzu znalostních 

procesů. M. Marquardt (1996) vytvořil model, který je v porovnání s předchozím modelem 

bohatší o jednu fázi. Autor navrhuje, aby byl model složen ze čtyř fází, a to: 1. získává 

znalostí -> 2. vytvoření znalostí -> 3. transfer a využití znalostí -> 4. uchování znalostí. U R. 

Rugglese (1997) je možné zaznamenat návrat ke třem fázím, které nejsou jen vyjmenovány, 

ale jsou doplněny o podpůrné aktivity: 1. generování znalostí (vytvoření, získávání, syntéza, 

směšování, adaptace) -> 2. kodifikace znalostí (zachycení, reprezentace) -> 3. přenos znalostí. 

C. O´Dellová (1996) přidává u svého modelu několik fází: 1. identifikace znalostí -> 2. sběr 

znalostí -> 3. adaptace znalostí -> 4. uspořádání znalostí -> 5. použití znalostí -> 6. sdílení 

znalostí -> 7. vytváření nových znalostí. Hlavním přínosem tohoto modelu bylo vyzdvižení 

potřeby identifikace znalostí. Posledním modelem, je rozsáhlý rámec pro znalostní 

management, vytvořený C. W. Holsapplem a K. D. Joshim (1997), kteří v něm nabízejí šest 

fází s podpůrnými aktivitami: 1. získávání znalostí (extrakce, interpretace, přenos) -> 2. výběr 

znalostí (nalezení, znovuzískání, přenos) -> 3. internalizace znalostí (ohodnocení, zaměření, 

uložení) -> 4. využití znalostí -> 5. generování znalostí (monitorování, vyhodnocení, 

vytvoření, přenos) -> 6. externalizace znalostí (zaměření, vytvoření, přenos). 
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4.3 Využití modelu znalostního managementu 

Na základě předešlých modelů byla vytvořena vlastní podoba modelu, který na rozdíl 

od předešlých, zahrnuje také deponování a ochranu znalostí. Je naprosto na místě zmínit tyto 

dva elementy, jelikož probíhají ve znalostním procesu soustavně a doplňují tak kompletní 

pohled na procesy znalostního managementu. Celý model se skládá z 5 hlavních oblastí na 

sebe logicky navazujících - tvorba znalostí -> kodifikace znalostí -> hodnocení znalostí -> 

sdílení znalostí -> distribuce znalostí (viz. obr. 4-1). Každá oblast modelu je složena z 

několika podpůrných aktivit, které si přiblížíme v následující části kapitoly. Jak již bylo 

zmíněno, deponování a ochrana znalostí probíhají soustavně, a proto byly zařazeny do metody 

rozhovoru. Pro každou analyzovanou oblast modelu byly vytvořeny speciální otázky, které 

byly následně použity v polostandardizovaných rozhovorech.  

 
 

Obr. 4-1 Procesní znalostní model 

 

 

 Na obrázku se nachází pět jasně definovaných oblastí, které jsou v určité procesní 

posloupnosti. Systematický proces deponování a ochrany znalostí existuje vždy mezi dvěma 

oblastmi. Na obrázku 4-1 je znázorňován šipkou. Jednotlivé oblasti procesního modelu jsou 

doplněny o podpůrné aktivity, které pomohou každou oblast více přiblížit. Nyní se podrobněji 

zaměříme na jednotlivé oblasti, jež byly zkoumány pomocí polostandardizovaných rozhovorů 

s vedoucími pracovníky a specialisty společnosti DEZA, a. s. 
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4.4   Výsledky analýzy 

Diplomová práce byla pojata především z pohledu manažerského uchopení 

znalostního managementu. Následné údaje byly vyhodnoceny na základě kvantitativní a 

kvalitativní metodologie. Výsledky analýzy byly, dle oblastí modelu, rozděleny do 

jednotlivých částí kapitol. Závěr kapitoly směřuje k problematice nákladovosti tvorby, 

udržování a rozvoje znalostního managementu v analyzované organizaci.  

4.4.1 Tvorba znalostí v analyzované organizaci 

Vytváření znalostí chápeme jako proces, který rozšiřuje znalosti vytvořené jednotlivci 

a krystalizuje je v části sítě znalostí organizace. Především zaměstnancům musí organizace 

poskytnout vhodné podmínky a usnadnit vytvoření a akumulaci znalostí na individuální 

úrovni pomocí nástrojů, jako je vylepšení procesů, modernizace, techniky řešení problémů 

apod. Mezi hlavní cesty k tvorbě znalostí patří jejich získávání, kdy těmito znalostmi 

disponují nově příchozí zaměstnanci nebo jsou znalosti nakoupeny spolu s koupí jiné firmy. 

Znalosti se tak nacházejí nejen v dokumentech, procesech a procedurách, ale i v samotných 

zaměstnancích. Znalosti nemohou být najímány, avšak jejich zdroje ano. Jedná se například 

o dotování univerzit, školících a výzkumných center za účelem vyvíjení nových znalostí. 

Další cestou k tvorbě znalostí je obohacování a samotné toky znalostí. V rozhovoru jsem se 

zaměřila na možnosti získávání znalostí z externích zdrojů. Společnost tento druh vzdělávání 

nabízí především v rámci zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců. Informovala jsem 

se také na způsob učení zaměstnanců, který je závislý převážně na firemní kultuře a týmové 

spolupráci. Dotkneme se také oblasti strategie vzdělávání a získávání odborných znalostí 

jednotlivých pracovníků. Na závěr této oblasti jsem zkoumala využití nejnovějších technik a 

trendů znalostního managementu, mezi které patří např. e-learning. 

Znalosti jsou nejdůležitějším zdrojem firmy udržující konkurenceschopnost. Součástí 

tvorby znalostí jsou jednotlivé procesy, které jako každé jiné mají své výhody i nevýhody. Za 

výhodu lze považovat vstup dalších zaměstnanců do společnosti, kteří sebou přinášejí nové 

znalosti, dále pak možnost najmutí externích firem dodávajících vzdělání „šité“ přímo na 

míru společnosti. Samotná tvorba znalostí zvyšuje nejen výkonnost zaměstnanců, ale i 

konkurenceschopnost firmy. Za nevýhodu lze považovat velmi obtížné získávání znalostí. 

Především nové metody učení mohou být pro některé zaměstnance dosti problematické. 

Přílišná negativita z jejich strany vůči novému vzdělávání pak může vést k disharmonii, 
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později ke špatné podnikové kultuře. Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky a 

specialisty společnosti DEZA, a. s. byla provedena analýza prostředí společnosti, týkající se 

první zkoumané oblasti - tvorby znalostí. 

Stanovení podnikové strategie je pro úspěšné řízení každé společnosti velmi důležité. 

Strategie vzdělávání bývá zpravidla její součástí. V analyzované společnosti je vzdělávání 

určeno na základě vnitřní směrnice s názvem Q23 – příprava pracovníků. Vnitřní směrnice je 

v kompetenci personálního útvaru, přesněji v kompetenci personálního ředitele. Směrnice 

obsahuje tři směry vzdělávání: 

1.) Vzdělání nutné pro výkon profese 

Jedná se o pravidelné školení, na základě kterého mohou zaměstnanci svou profesi vykonávat. 

Někteří zaměstnanci mají vzdělání s expirační lhůtou. Jde přibližně o 12-15 jedinců, kterým 

se vzdělání v pravidelných intervalech - každé dva roky - musí zajistit. Svou profesi bez 

tohoto vzdělání nemohou vykonávat. Za vzdělání, nutné pro výkon profese, jsou odpovědni 

vedoucí oddělení. Toto vzdělání je prováděno externí firmou, u které společnost žádný posun 

z hlediska rozvojových potřeb svých zaměstnanců nevidí.  

2.) Dobrovolné vzdělání 

Vedoucí pracovníci společnosti mají právo písemně požádat pro sebe i své podřízené o 

vhodné vzdělání. K vedení společnosti se tak dostává zajímavý výstup popisující potřeby 

jejich zaměstnanců. V rámci tohoto typu je společnost schopna zajistit vzdělání také pro 

absolventy, kterým poskytuje například jazykové vzdělání. Pro vyškolení mistrů úseků je 

nutné sestavit dvou až tříletý plán, který bude obsahovat veškeré aktivity spojené s jejich 

profesí. Jednotlivá vzdělání zajišťují externí firmy. DEZA, a. s. považuje vzdělání od externí 

firmy za přínosnější a především levnější variantu. Časově ani finančně se společnosti 

nevyplácí své zaměstnance vzdělávat. Společnost nedisponuje dostatečným počtem 

vzdělaných školitelů, a proto nemá ani školící centrum. V dubnu probíhalo ve společnosti 

zpracování ročního vzdělávacího plánu. Jednotliví vedoucí úseků dostali za úkol do 14 dnů 

navrhnout sobě ale i svým zaměstnancům potřebné vzdělání. Plán se sestává z návrhů 

vedoucích a také z povinných školení. Na poradě vedení dochází k jeho projednání a 

přizpůsobí finančním podmínkám.   
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3.) Doplňková vzdělání 

Jejich součástí jsou krátkodobá školení a semináře, především jednodenní. Toto vzdělání je 

decentralizované. Záleží pouze na vedoucím, koho na školení pošle. Doplňková vzdělání se 

týkají především aktualizací různých státních předpisů a norem. Účastník školení má 

povinnost nasbírané znalosti předat všem ostatním. Zmíněné vzdělání není součástí ročního 

vzdělávacího plánu, protože se vhodné nabídky jednotlivých školení vyskytují z neplánovaně 

a velmi ojediněle. Náklady na tyto školení nepřesahující výši 5000 Kč, jsou hrazeny z ročního 

rozpočtu jednotlivých vedoucích. Jakmile však překročí jistou hranici, musí být projednány a 

schváleny vedoucím personálního úseku. Opakovaná četnost vzdělání bývá započtena do 

ročního vzdělávacího plánu. Naopak vzdělávání referentů je ve společnosti velmi časté, a to 

2-3 krát za rok.  

 

Projít si tzv. kolečkem, musí v této společnosti každý uchazeč o pracovní místo. Jedná 

se o seznámení s jednotlivými útvary a výrobními provozy, pochopení směnného systému a 

získání přehledu bez ohledu na to, na jakou pozici zaměstnanec směřuje. Tento proces je 

velmi individualizovaný a je nutné jej před i poté, konzultovat s personalistou. Je žádoucí, aby 

budoucí zaměstnanec poznal společnost zevnitř. Kolečkem si noví pracovníci procházejí 

zhruba jeden rok. DEZA, a. s. je ochotna po absolvování kolečka, nabídnout zaměstnanci tu 

jistou pozici, kterou by měl z pohledu firmy vykonávat, a která mu zároveň nejvíce vyhovuje. 

Zaměstnanec se pak rychleji adaptuje na prostředí společnosti a je lépe využitelný pro potřeby 

svých nadřízených. I přes vyšší finanční náklady na tyto budoucí zaměstnance, kteří spíše 

zatěžují ostatní pracovníky, považuje společnost své „kolečko“ za velký přínos.  

Na otázku, zda využívají služeb podnikových univerzit nabízející vzdělávání a učení 

„šité“ na míru, mi vedení společnosti odpovědělo, že to není tak časté. Aby je společnost 

mohla využít, potřebuje získat dostatek zájemců, kterých je momentálně méně. Pro 

uspokojení konkrétní potřeby zaměstnance, jsou tyto univerzity nevhodné. Vzdělávání je 

teoretickou formou a ne vždy vyhovuje požadavkům společnosti a především požadavkům 

zaměstnance.  

Společnost umožňuje svým zaměstnancům získávat znalosti a zkušenosti v oblasti 

osobního a profesního rozvoje. Dle názoru vedení, potřebují všichni zaměstnanci doplňovat 

znalosti. Získávání těchto znalostí je však mnohdy velmi obtížné a časově náročné. 

Komplexní znalosti o společnosti získávají zaměstnanci až po několika odpracovaných letech. 

Každý zaměstnanec je ve své pozici velmi dobře proškolen, ale z ostatních úseku pojal jen 
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obecné znalosti. Zaměstnanci proto vnímají vzdělání jako přípravu na budoucí pozici, což pro 

ně znamená velkou přidanou hodnotu. Pro společnost to sice představuje vyšší náklady, ale je 

si dobře vědoma důležitosti vzdělání, a tak jej ochotně poskytuje všem, kteří o něj projeví 

zájem. Společnost také usnadňuje pracovníkům výběr jednotlivých školení. Tipuje, co by bylo 

pro zaměstnance nejvhodnější, co mu chybí a zároveň poměřuje hodnotu a výkon nabízených 

školení. Pro vedoucí pracovníky jsou v blízké době připravovány tréninky z oblasti 

delegování, motivování a koučování zaměstnanců. Společnost svým zaměstnancům platí 

veškeré vzdělávací kurzy, konference a školení. Cena těchto aktivit se pohybuje mezi 1 000 – 

20 000 Kč. Společnost, jako nadstandard, hradí veškeré náklady na vysokoškolské vzdělání 

těm, kteří jej v rámci své kvalifikace potřebují. 

Zaměstnanci společnosti jsou natolik motivováni, že vyhledávají nové znalosti 

související s jejich pozicí. Pořizují si publikace, navštěvují odborná školení, na základě 

kterých řeší vzniklé problémy, a ze kterých se následně učí nové poznatky. Pokud to čas 

dovolí, vedení společnosti využívá konferencí, kde získají přehled a zkušenosti od jiných 

společností. Tyto konference jsou velmi časově náročné, proto jejich popularita klesá.  

Vedení se domnívá, že princip rotace zaměstnanců na pracovišti je velmi důležitý a 

snaží se jej zavést. Tento princip pomůže rozšířit obzory všech zainteresovaných a zároveň 

zvýšit jejich konkurenceschopnost. Zavedení principu je především z důvodu ztráty informací 

a znalostí od starších zaměstnanců. Ovšem je nutné si uvědomit, že job rotation nelze na 

každém úseku realizovat. Například ve výzkumném úseku se nacházejí čtyři pododdělení, 

která spolu sice spolupracují, ale řeší jiné problematiky. V rámci těchto problematik by bylo 

velmi obtížné nahradit odcházejícího zaměstnance, zaměstnancem z jiného pododdělení. Job 

rotation najdeme spíše ve výrobním úseku. Pracují zde vyučení chemici, kteří jsou schopni 

jeden den zpracovávat dehet a druhý den ropu, což se častokrát i stane. Jsou velmi flexibilní a 

rychle zapracovatelní. Na základě rotace a předpokládaných odchodů zaměstnanců se 

společnost rozhodla vytvořit plán vzdělání a zaškolení stávajícího zaměstnance, ze stejného 

úseku na pozici odcházejícího jedince. Tento plán se liší pozice od pozice, především časovou 

náročností předání všech dostupných znalostí a zkušeností. 

Jako moderní společnost dává DEZA, a. s. přednost učení se v týmech před učením se 

jednotlivců. Tyto preference vyplývají z potřeby spolupracovat. Každý ze zaměstnanců má 

odlišný pohled na problém a mnohdy je schopen svými dotazy navést ostatní zaměstnance na 

nové myšlenky a názory. Při učení se v týmech nezáleží na počtu účastníků. V případě učení 
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se jednotlivců zastává společnost názor, že je to málo efektivní a samotné řešení problému 

trvá mnohem déle. A i přes vyšší zainteresovanost osob na tomto problému nemusí být 

problém včas vyřešen. Při výuce cizího jazyka společnost preferuje spíše dvojice či menší 

skupiny, které jsou schopny zajistit vyšší efektivnost procesu učení. 

Vedení se domnívá, že se ve společnosti objevuje spíše učení se vlastní praxí. 

Samozřejmě nezavrhuje ani učení se z vlastních chyb, v tomto případě se však nesmí jednat o 

fatální chybu. Učení se vlastní praxí považuje za velmi užitečné. Společnost by je velmi ráda 

zkombinovala s coachingem, který je ideální formou asistence na pozici, motivací do práce a 

efektivním využití času. Zaměstnanci ve společnosti nebývají pravidly tolik svázáni, a proto 

často přicházejí s novými myšlenkami, nápady a vymýšlejí tzv. zlepšováky. Stane se, že 

přijdou i na takové řešení problému, které jiná externí firma nedokázala vyřešit. Ušetří tak 

vysoké náklady s  tímto problémem spojené. Tímto je DEZA, a. s. na své zaměstnance velmi 

pyšná a váží si jejich přístupu.  

Zaměstnanci se občas setkají s novými postupy, metodami a problémy, na jejichž 

řešení nemají potřebné vzdělání. Tento nedostatek je ve většině případů vyřešen s pomocí 

ostatních kolegů. Nastane i situace, kdy je potřeba využít externího názoru. Například pomocí 

systému SAP, kdy je provedena analýza procesního řízení ve společnosti. Pro společnost je to 

velká investice, ale v určitých případech je konzultace s externí firmou nutná. Externí 

společnost přichází na nové a zajímavější řešení. Zatímco analyzovaná společnost hledá spíše 

výmluvy, proč to a ono nejde.  

V současnosti je jakákoliv firemní kultura přímo závislá na úrovni vyspělosti, 

osobních kvalitách, znalostech a motivaci managementu, ale i všech zaměstnanců. I přes 

rozpory mezi managementem a zaměstnanci dochází ke změnám firemních kultur. Jednotlivé 

firmy si dnes začínají uvědomovat potřebu lidí, jejich schopností, dovedností a znalostí. Lidí 

připravených co nejefektivněji řešit aktuální a budoucí problémy a cíle. Společnost DEZA, a. 

s. se může pochlubit velmi otevřenou a přátelskou firemní kulturou. Záleží samozřejmě na 

jednotlivých úsecích, ale komunikace ze strany vedení je na velmi dobré úrovni. Ve 

společnosti panuje otevřenost, ať už vůči zaměstnancům, tak také vůči obchodním partnerům. 

Styl řízení opět záleží na každém vedoucím, ale z části musí být i direktivní. I přes tento styl 

řízení mají zaměstnanci dostatek prostoru vyjádřit své názory. Společnost se již delší dobu 

snaží zlepšit svou prestiž a proaktivnost zaměstnanců. Chtějí, aby byli její zaměstnanci hrdí 

na to, že v podniku pracují. Změnu firemní kultury považuje vedení za velmi složitou a 
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časově náročnou akci. Společnost se domnívá, že pokud jsou zaměstnanci podporováni a cítí, 

že o ně vedení jeví zájem, jsou ochotni pracovat více a efektivněji, dokonce i za nižší plat. 

Jsou schopni za společnost bojovat a dát jí své „srdce“. Jsou natolik motivováni, že pro ně 

výše platu nehraje až tak důležitou roli. Stačí jim zajištění základní potřeb a zbytek už pro ně 

není důležitý.  

E-learning, jako forma učení se, je pro společnost nepodstatná. Většina zaměstnanců 

pracuje ve výrobě a nabídka e-learningových kurzů neodpovídá potřebě vzdělávání těchto 

zaměstnanců. Na některých pracovištích je dokonce špatná dostupnost internetu, což tuto 

forma vzdělávání naprosto zavrhuje. Internetová síť ve společnosti je velmi rozsáhlá, ale je 

zavedena pouze tam, kde je to nutné. A to u managementu, referentů a ve velíně výrobního 

úseku. Společnost tak nepotřebuje svou vlastní počítačovou učebnu. E-learning by mohl být 

použit pouze v rámci manažerského vzdělávání. Za efektivnější formu vzdělávání považuje 

vedení učení se s lektorem. Nehrozí zde nepochopení tématu, klade se důraz na osobní 

kontakt a cenový rozdíl není tak vysoký, aby o e-learningu začalo vedení uvažovat. E-

learning se většinou praktikuje v pracovní době a na svém vlastním počítači. Vedení 

společnosti se z mnoha zkušeností domnívá, že je pro zaměstnance lepší absolvovat trénink 

od externí firmy, mimo dosah společnosti. Podle nich má cizí prostředí blahodárný vliv na 

psychiku zaměstnance. Zaměstnanec bude kurzu věnovat mnohem větší pozornost. 

Společnost AGROFERT, i přes neúspěchy se zavedením e-learningu, nabídla tuto aplikaci 

v rámci vzdělávání řidičů. Součástí aplikace jsou testovací otázky, videa a oživení znalostí 

z oblasti řízení. Díky tomu, že má společnost povinnost nechat proškolit jednou za dva roky 

všechny řidiče, kteří používají služební automobil, uvažuje o využití této aplikace. 

DEZA, a. s. nakupuje některé potřebné znalosti od externích firem. Nejčastěji se 

jedná o patenty, poradenství, informace z kapitálových trhů a různé studie proveditelnosti a 

předpokladů, přehledové studie. Jiné informace a licence nakupuje společnost spolu 

s technologiemi. Pro ucelenost informací si společnost nechává vyhotovit různé rešerše, 

chemické abstrakty, marketingové strategie a reglementy. Reglementy jsou anglické 

dokumenty, které detailně mapují procesy probíhající ve společnosti.  

Společnost AGROFERT loni, pro své dceřiné společnosti, založila vzdělávací 

centrum. Centrum – AG Foundation zpracovává nabídku specializovaných kurzů a tréninků. 

Na základě požadavku je nadace schopna vytvořit vzdělání šití přímo na míru chemickým 
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společnostem. Vyučování probíhá ve společnosti, která si trénink objednala, což razantně 

snižuje náklady na výjezd zaměstnanců.  

4.4.2 Kodifikace znalostí v analyzované organizaci 

Každá společnost by měla, především kodifikaci, věnovat velké úsilí. V tomto případě 

jde o náročný proces posouzení hodnoty nových znalostí a nalezení způsobu jejich prezentace 

napříč organizací. Cílem kodifikace je „přeložit“ znalost tak, aby byla komunikována a 

sdílena snadným a srozumitelným způsobem. Zaměření na „zachycení“ – čili 

zaznamenávání, kodifikaci znalostí – podporuje činnosti související se sjednocováním a s 

distribucí znalostí. Pozornost bude věnována především různým typům a druhům znalostí. 

Mezi tyto typy patří tiché neboli implicitní znalosti – znalosti v hlavách jedinců, které se 

většinou nikam nezaznamenávají, ale proplouvají volně mezi lidmi při osobním rozhovoru 

nebo při zaškolování pracovníků. Tyto znalosti musí být formalizované nebo transformované 

na explicitní, aby měly pro organizaci zřetelný význam. Jedině formalizované znalosti lze 

reprezentovat elektronicky, lze je ukládat, sdílet a efektivně využívat. Znalosti lze 

transformovat jejich přesunutím ze stavu na nižší úrovni do stavu vyšší úrovně v hierarchii 

znalostí. Například data lze transformovat na pravidla použitím metody vyhledávání znalostí 

či dolování v datech. Na závěr této kapitoly byly získány odpovědi na otázku týkající se 

věnování pozornosti znalostem, které jsou potřebné k efektivnímu řízení organizace. 

Není jednoduché popsat výhody a nevýhody kodifikace znalostí. Je to rozsáhlá a 

složitá oblast, ve které se rodí znalosti do srozumitelné formy. Jako výhodu považujeme 

možnost převedení tacitních znalostí na ty explicitní.  Dále pak je-li znalost kodifikována, je 

snadněji přenášena. Kodifikovaná znalost může být podpořena grafy, slovy, obrázky a kódy. 

Její formát závisí především na jejích uživatelích a příjemcích. Nevýhoda kodifikace se 

projevuje, při procesu převedení tacitních znalostí na explicitní, ve ztrátě některých detailů. 

Tyto detaily jsou obsaženy v tacitních znalostech a jsou tak obtížně kodifikovatelné.  

Podle teorie jsou znalosti členěny do čtyř kategorií. V rozhovoru jsme se na ně 

samozřejmě zaměřili a snažili jsme se zjistit, jaký druh a typ znalostí ve společnosti 

převažuje. Na základě odpovědí bylo zjištěno, že se ve společnosti objevují všechny kategorie 

znalostí, přes zakotvené v technologiích, výrobních procesech a popisech výroby, až po 

koncepční znalosti, mezi které řadíme schopnost pracovat s pojmy a poznávat dovednosti 

klíčových členů organizace. Znalosti vtělené do kultury jsou ve společnosti velmi pozitivně 
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vnímány. Vedoucí pracovníci odpovídají za správné pochopení a převzetí firemní kultury 

zaměstnanci, se kterými mají vřelé vztahy. Spolupráci s nimi ovšem vedoucí nepovažují za 

standardní řízení. Vše je nastaveno firemní kulturou a jejím bezproblémovým zavedením. U 

klíčových zaměstnanců společnosti nalezneme především ztělesněné znalosti v praktických 

činnostech, založených na jejich schopnostech a zkušenostech.  

Odpověď, která zazněla na otázku, kterými typy znalostí disponuje vaše společnost, 

mě ale vůbec nepřekvapila. DEZA, a. s. opět ukázala svou sílu. Můžeme u ní najít v jistém 

poměru všechny typy znalostí. Do oblasti dovedností řadí převážně zaměstnance ve výrobě. 

Tyto zaměstnance považují za nepostradatelné. V době krize uvažovala společnost o uzavření 

jednoho provozu. Po konzultacích ale došla k závěru, že pokud by tento provoz uzavřeli, už 

jej opět nikdy nespustí. Tito zaměstnanci vlastnili nepřenositelné znalosti, se kterými by po 

uzavření provozu opustili společnost. Proto se od toho návrhu upustilo a pokračovalo se ve 

výrobě. Jednotlivé mistry a vedoucí úseků můžeme považovat za schopné pracovníky, a proto 

je řadíme do oblasti schopností. Jejich chování je založeno na vyhovění vnějším pravidlům 

koordinace výsledků. Podřízení se pravidlům považují za důkaz profesionality. Mezi poslední 

skupinu řadíme odborníky z oblasti technologie a vedení podniku. Jedná se o zaměstnance, 

kteří disponují nejvyšší formou znalostí. Jsou považováni za profesionály, kteří zvládnou 

pravidla koordinace výsledků a dokážou je měnit a upravovat, tak aby dosáhli své odbornosti. 

V současnosti se společnost může pyšnit celosvětově uznávanými experty. Tito lidé, ve 

většině případů, nemají vysokoškolské vzdělání. Jsou natolik kvalifikováni, že si je nechává 

povolat samotná konkurence.  

Vedení společnosti je toho názoru, že pokud je jednou znalost zpracována, pak se 

přenáší jednodušeji. Avšak samotná kodifikace může znamenat i ztrátu některých detailů, 

které jsou obsaženy v tacitních znalostech. Ve společnosti najdeme spíše explicitní znalosti, 

které jsou velmi dobře popsané, od běžných brožur až po velmi detailní dokumenty 

(reglementy). Lze je systematicky třídit, zaznamenávat a jsou k dispozici každému 

zaměstnanci, který je potřebuje. Nacházíme je v databázích, výrobních procesech, v knižních 

vazbách, intranetu a souborech duševního vlastnictví. Tacitní znalosti považuje společnost za 

klíčové, ale i přesto se nacházejí v menší míře. Jsou velmi obtížně přenositelné a nemohou být 

zpracovány. Pokud by se společnost pokusila o jejich zpracování, vytvořila by rozsáhlou a 

nepřehlednou dokumentaci. Při příchodu nového zaměstnance jsou jeho implicitní znalosti 

velmi omezené a většinou se pohybují na stejné úrovni jako explicitní. Můžeme říct, že 

implicitní znalosti rostou s časem vykonávání pracovního výkonu ve společnosti. V oblasti 
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chemie je převoditelnost tacitních znalostí na explicitní velmi složitá. Jedná se například o 

získání citu zaměstnance v určité technologii, kdy se výroba stává efektivnější. Ne vždy je 

nutné a žádoucí převádět tacitní znalosti do explicitní formy. Například know-how společnosti 

v oblasti výrobních procesů je velmi lehce zneužitelné konkurencí, a proto není ani žádoucí 

jej do explicitní formy převádět. Společnost tak není ničím ohrožena, dosahuje větších zisků a 

zvyšuje svou produktivitu.  

U zaměstnanců ve výrobě převažuje tacitní porozumění situaci, které je založeno na 

jejich zkušenostech a zůstává i nadále tacitní. Objevují se u nich i rutinní postupy. Některé 

z nich byly pravděpodobně původně explicitními znalostmi, ale vlivem opakování se postupy 

staly automatickými, nevnímanými. Tato internalizace se projevila zvýšením rychlosti a 

produktivity zaměstnanců. Rutinizace začíná sledováním jiných lidí nebo čtením manuálů. 

Vlivem opakování nejprve zaměstnanec dosahuje stupně, kdy už pomoc jiné osoby 

nepotřebuje. Následně se pro něj stává explicitní popis postupu práce zbytečným. Vedení 

využívá spíše tacitních pravidel, která používá pro rozhodování. Tyto pravidla se projevují 

jako rychlá reakce na situaci. Mohou, ale nemusí být převoditelná do explicitní formy. U 

obou skupin zaměstnanců společnosti se objevují nepopsatelné a „prozíravé“ znalosti. 

Nepopsatelné jsou proto, že je nelze nijak verbalizovat. Jsou získávány většinou bez 

vědomého úsilí, a proto si jich zaměstnanci nejsou často ani vědomi. „Prozíravé“ znalosti 

získávají praxí v oboru. Ti zkušenější často dokážou danou situaci na základě detailů 

odhadnout na první pohled. 

4.4.3 Hodnocení znalostí v analyzované organizaci 

 V dnešní době hovoříme o znalostech jako o aktivech společnosti a stavíme je na 

úroveň hmotného majetku a peněz. Abychom mohli ekonomicky uvažovat, je nutné vytvořit 

hranici, co za znalost s vyjádřitelnou hodnotou i cenou považovat, a co ne. Za reálnou a 

penězi vyjádřitelnou znalost je považována pouze ta znalost, která prošla akcí. Znalost je 

tedy schopná externalizace. Dostává se nám též možnosti, určit její hodnotu a cenu. Součástí 

hodnocení znalostí je pochopení významu vlastnictví jednotlivce nebo společnosti. 

Rozhovor s vedoucími pracovníky obsahoval otázky týkající se členění znalostí a forem 

jejich transferu. Předem často nevíme, zda určitou znalost zařadit mezi bezplatné či placené 

znalosti. Východiskem může být určení její hodnoty a formy v jaké je výsledná znalost 

zhmotněna. U nákladů konkrétní znalosti jsme schopni vymezit tři základní složky – 

náklady na vznik nebo pořízení znalosti; přímé náklady na užití znalosti a náklady na tvorbu 
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bariér nežádoucího transferu znalosti. Mezi další části této oblasti řadíme modely a metody 

hodnocení znalostí. Existuje jich nepřeberné množství, my se zaměříme pouze na ty, které 

jsou ve společnosti realizovány. Na závěr zjistíme, co si společnost představuje pod názvem: 

znalostní kapitál jednotlivce a společnosti.  

 Analýzu výnosů a nákladů znalostí jsme schopni zařadit mezi výhody hodnocení. 

Máme možnost odhadnout poměr bezplatných, placených a chráněných znalostí objevujících 

se ve společnosti opakovaně. Zjistíme, které znalosti jsou pro nás cenné, a které mohou být 

považovány za know-how. Důkladnějším zkoumáním lze rozlišit znalosti vtělené do výrobku, 

které nám vynášejí zisk, anebo znalosti, které jsou nezbytné při procesech výroby, ale ze 

samotného výrobku je nezjistíme. 

 V podmínkách společnosti může mít zaměstnanec o hodnotě své znalosti naprosto 

jinou představu než jeho zaměstnavatel. Měřítkem by měly být přínosy pro firmu, nikoli pro 

autora. Jako nevýhodu lze chápat rozličnost vnímání hodnoty znalosti. Například u vtělených 

znalostí nejsme schopni vytvářet bariéry transferu, což může výrazně snížit šanci na jejich 

prodejní schopnost. Za problém lze také považovat transfer cenných znalostí ke konkurenci 

pouze v případě, že neznáme jejich hodnotu.  

Cílem managementu společnosti je hospodařit efektivně, účelně a hospodárně. 

Analýzu hospodaření společnosti, která obsahuje i negativní dopady odrážející se 

v hospodářském výsledku, zajišťuje správce efektivity společně s úsekem controllingu. Jako 

v každé společnosti, i ve společnosti funguje trh znalostí. Setkávají se na něm pracovníci, 

kteří disponují konkrétními znalostmi, spolu s pracovníky, kteří tuto znalost potřebují. 

Můžeme zcela říct, že trh znalostí ve společnosti naprosto funguje, čímž podporuje volný tok 

znalostí. Zaměstnanci velmi dobře vědí, na koho se mohou s určitým problémem obrátit a 

zajisté toho využívají. Společností se tak povědomí o expertech na určité procesy nese velmi 

přirozeně. Veškeré potřebné informace o znalostech mohou zaměstnanci zjistit na poradách. 

Zaměstnanci společnosti za své znalostní akce dostávají vždy úměrně zaplaceno. 

Znalosti objevující se ve společnosti můžeme deklarovat za vlastnictví podniku. 

Zaměstnanci ke své pracovní činnosti používají znalosti buď nabyté před příchodem do 

společnosti, nebo znalosti získané vzděláváním uvnitř společnosti. Za toto všechno jsou 

placeni. Plat zaměstnancům se úměrně zvětšuje s rostoucími znalostmi a jejich využitím pro 

společnost. Veškeré vyprodukované znalosti jsou majetkem společnosti. Existují ovšem 

znalosti, které lze za konkurenční výhodu považovat. Na znalost se lze nahlížet ze dvou 
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pohledů. Znalost má pro každého určitou hodnotu. Pokud není hodnota znalosti správně 

využita, má tendenci se snižovat. Znalost bez schopnosti aplikace je zanedbatelná.  

Mezi nejčastější formy předávání znalostí uvnitř společnosti, řadíme bezplatné 

znalosti. Jsou to znalosti, za jejichž transfer neplatíme, a které nositel sám poskytl 

k bezplatnému šíření. Proti jejich šíření aktivně nestaví bariéry. Bezplatné znalosti podporují 

procesy sdílení, rotaci a restrukturalizaci zaměstnanců. Znalosti přicházející z externího 

prostředí jsou samozřejmě placeny.  

Je velmi důležité podívat se na rozdělení znalostí i z jiné stránky, například v jaké 

formě je výsledná znalost zhmotněna. Jelikož je DEZA, a. s. chemická společnost, můžeme 

předpokládat, že se zde objevují především znalosti procesní. Jsou nezbytné při procesech 

výroby, ovšem ze samotného výrobku je nezjistíme. Zákazník tak nemá možnost tyto znalosti 

z výrobku „okopírovat“. Společnost operuje na komoditním trhu, ale i zde lze najít unikátní 

výrobky, zařízení a procesy, které nikde jinde na světě neexistují. DEZA, a. s. se může pyšnit 

jedním z nich, a to v podobě antrachinonu, což je látka používaná k výrobě papíru. Z hlediska 

hodnoty se cena této látky zvyšuje. Její ochrana, díky tomu, že ji nelze explicitně vyjádřit, je 

velmi snadná.  

Zaměstnanci z vlastní iniciativy, zlepšují procesy uvnitř společnosti. Existují zde 

experti, kteří mohou být za své nové znalosti a zlepšováky finančně ohodnoceni. Toto 

ohodnocení se provádí především z fondu vedoucího. Není to ale pravidlem. Ve většině 

případů mají tito inovativní lidé totožný plat jako jejich spolupracovníci ve stejné platové 

třídě. Čím vyšší postavení zaměstnanec ve společnosti zastává, tím vyšší odměny a plat 

obdrží. Pokud jsou zaměstnanci odměněni z fondu vedoucího, přesně vědí, za co tuto odměnu 

dostali. Tyto výhody z pracovního poměru plynou pouze pro podřízené zaměstnance.  

Společnost disponuje mnoha odbornými znalostmi a je přesvědčena, že je není nutné 

tak detailně ochraňovat a proti jejich sdílení tvořit bariéry. Tyto znalosti jsou běžně na trhu 

dostupné. DEZA, a. s. spoléhá na loajalitu svých zaměstnanců a proto netvoří náklady na 

bariéry nežádoucího přenosu. Věří, že větší myšlenky a nápady jsou nepřenositelné a také 

obtížně šiřitelné. Proti úniku informací ke konkurenci, se společnost stejně nikdy neubrání. 

Avšak znalosti, které by mohly ze společnosti uniknout, nejsou pro konkurenci použitelné. 

Což nás opět přivádí k důvodu, proč si DEZA, a.s. nedělá starosti s únikem znalostí. 

Cenu znalostí v této společnosti nelze určit. Je součástí ceny komodit, která je dána 

trhem. Komoditní trh bohužel neumožňuje jakékoliv operace s hodnotou surovin. Společnosti 
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nezbývá nic jiného, než cenu akceptovat. Cenu znalostí lze určit pouze vyhodnocením přínosu 

určité investice v podniku. K tomu je potřeba reportingu, který bude letos nově zaveden.  

4.4.4 Sdílení znalostí v analyzované organizaci  

Management znalostí je klíčovou složkou řízení tzv. znalostních organizací. Je však 

souborem procesů, které se snaží znalosti uchovávat, kultivovat, neomezeně sdílet, využívat 

a rozvíjet. Když už pro nic jiného, tak proto, aby přežily. Alternativní přístup ke sdílení 

znalostí spočívá v investování času a úsilí do procesů, které stimulují vazby a komunikaci 

mezi lidmi. Spadá sem vytváření pracovních skupin, sítí, podpora sdílení a komunikace mezi 

spolupracovníky. Tato oblast je zaměřena na potřebu otevřeně sdílet své znalosti s ostatními. 

Zda je management společnosti své poznatky ochoten sdílet a pokud ano, tak jakými 

prostředky. Management znalostí sehrává jednu z klíčových rolí. Jde o vytvoření takového 

systému sdílení znalostí, který zajistí, aby byly znalosti, existující na jednom místě, využívány 

v celé společnosti tzn., aby se co nejrychleji rozšiřovaly mezi lidmi, odděleními a trvale se 

aktualizovaly a doplňovaly.  

Výhodu sdílení znalostí lze spatřit ve zvýšení znalostního kapitálu společnosti a 

zvýšení produktivity. Mnohdy je sdílení považováno za naprosto přirozený proces učení. Jsou 

situace, kdy o procesu sdílení nemáme ani tušení, a přesto zlepšujeme vzdělanost mezi 

zaměstnanci. Sdílení přináší výhodu nejen zaměstnancům, v podobě odměny, ale i vedoucím 

pracovníkům. Jsou ušetřeni nutnosti komunikovat určitou znalost každému zaměstnanci, 

jednotlivě, jelikož se znalost šíří naprosto sama. 

Sdílení znalostí může být i nevýhodou. Aby bylo sdílení úspěšné a efektivní, je nutné, 

aby se zaměstnanci neustále vzdělávali a aktualizovali své znalosti. Předejdou tak 

nevědomému sdílení desinformací. Jako nevýhodu lze chápat také špatné komunikační 

kanály, které se využívají ke sdílení znalostí a stavění bariér proti šíření. Nepřispívá tomu ani 

ztráta cenných znalostí s odchodem pracovníka ze společnosti.   

Sdílení znalostí znamená proces, ve kterém musí být znalosti zpřístupněny 

v použitelné formě komukoliv, kdo je v organizaci momentálně potřebuje. Jedná se o tzv. 

neustálé vzdělávání. Bez výměny znalostí by společnost nemohla vůbec existovat. Aby 

docházelo k otevřenému a bezproblémovému předávání znalostí, je nutné mít dobře 

definovaný a ne chaotický systém, jasnou organizační strukturu a odstupňovanost pozic. 
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Jednotliví vedoucí úseků mají za sdílení potřebných informací svým podřízeným 

zodpovědnost. Jsou povinni jim předat veškeré důležité informace, které se jich týkají. 

Předávání znalostí je podporováno intranetem, poradami, pracovním prostředím, funkčními 

týmy, které pracují na určitých projektech a vnitropodnikovými časopisy. 

Vedoucí pracovníci společnosti se snaží vybírat a navštěvovat takové školení a 

konference, ve kterých vidí přidanou hodnotu především pro podnik. Ne vždy využijí celých 

100 % poznatků získaných ze školení, ale snaží se předat svým podřízeným co nejvíce. Tyto 

nabyté znalosti sdílejí především formou porad na jednotlivých úsecích. Z každé porady je 

sestaven zápis, který je všem účastníkům rozesílán. Jednou měsíčně probíhají porady 

středního managementu, kterých se účastní asi 60 zástupců úseků. Prezentují se zde výsledky 

podniku a další kroky na následující měsíc. Porady vedení společnosti, spolu s vedoucím 

controllingu a tiskovým mluvčím, probíhají jednou za týden. Jednotlivé úseky si četnost 

porad určují samy, dle svých potřeb. Zápisy z porad jsou také v rukou jednotlivých 

vedoucích. Vedení podniku uvažuje o standardizaci těchto zápisů, tak aby k nim měli přístup 

všichni zainteresovaní. Přiklání se k názoru, že co není zapsáno, je zapomenuto.  

Znalosti se v podniku nacházejí v mnoha formách a jsou proto sdělovány různými 

prostředky. Za nejčastěji používaný prostředek sdílení znalostí lze považovat ústní podání 

neboli konzultace a přirozený rozhovor mezi zaměstnanci. Další prostředek, který mohou 

zaměstnanci využít, se nazývá intranet. Obsahuje veškeré organizační směrnice, kvalitativní 

směrnice, příkazy generálního ředitele, bezpečnostní listy, podklady k problematice jakosti a 

kvality, technologické informace, seznam reglementů – dokumentů, které popisují výrobu 

velmi detailně a mnoho dalších dokumentů. Personální úsek informuje např. o procedurách: 

údržba vzdělávacích aktivit, údržba vzdělávacích potřeb, údržba plánu vzdělávání, údržba 

vzdělávacích akcí. Společnost používá intranet především ke komunikaci se zaměstnanci, 

kteří tam mohou nalézt potřebné vzdělávací dokumenty. Obsah a struktura intranetu je 

v pořádku, ale jedná se o velmi zastaralou formu prezentace. Je naprosto uživatelsky 

nevhodná a nepřehledná. Svým zpracováním může bránit sdílení znalostí, i když ne doslovně.  

Znalosti společnost sdílí také v knihovně, která je rozdělena na dvě části. Odborářská 

knihovna se zaměřuje především na beletrii. Zaměstnanci si zde mohou mimo pracovní dobu 

přečíst či vypůjčit knihu, o kterou mají zájem. Druhá část knihovny se zaměřuje na odborné 

dokumenty, které zajímají především technology a specialisty. Přístup do knihovny je určen 

během pracovní doby. Využívání knihovny zaměstnanci je docela časté. Společnost se tak 

snaží najít způsob, jak znalosti lidem předat efektivně a co nejdostupněji.  
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Mezi velmi ceněné dokumenty patří tzv. reglementy. Jsou to dokumenty, které si 

společnost nechává zpracovávat na svou žádost. Tyto reglementy má každý provoz na svém 

pracovišti k dispozici. Jsou chráněny podpisem převzetí. Jsou jen pro potřeby podniku a 

neměly by se vynášet ven ze společnosti. Mohou obsahovat citlivé informace o výrobě, 

kterých by mohla konkurence využít.  

Mezi další nástroje sdílení znalostí patří vnitropodnikové časopisy. Časopis 

„DEHET“ funguje ve společnosti již 20 let. Je to obsáhlá databáze časopisu, kterou kdyby 

neobměňovali a neaktualizovali, přišli by o mnoho užitečných dat. V rámci databáze se lze 

probírat jednotlivými léty a hledat nápovědu na vzniklý problém. Využívají ji především 

technologové a výzkumníci, pro které se stala podpůrnou a vzdělávací dokumentací.  

Klíčovým pracovištěm, pracujícím se znalostmi a informacemi ve společnosti, je 

informační středisko. Sbírá veškeré informace, zpracovává je a předává je dál na jednotlivé 

úseky. Zabezpečuje databázi časopisu „DEHET“, intranet, webové stránky a veškeré 

dokumenty potřebné k výrobě. Vydává také časopis „Valašský chemik“, ve kterém se snaží 

upoutat pracovníky na různá školení a kurzy, informují je o životním prostředí a novinkách, 

které se udály v minulém měsíci. Informační středisko archivuje veškeré popisy výrobních 

procesů, přes směrnice až po normy. Informační středisko distribuuje i „Magazín Agrofert“, 

kde lze najít informace napříč všemi dceřinými společnostmi. 

4.4.5 Distribuce znalostí v analyzované organizaci 

Poslední oblastí, která uzavírá kruh je distribuce znalostí. Velmi často se na ni 

zapomíná, protože je zkrátka poslední. Distribuci nazýváme procesem, ve kterém jsou 

znalosti přenášeny mezi jednotlivci a asimilovány jejich prostřednictvím v rámci organizace. 

Za klíčový faktor přenosu znalostí lze pokládat lidskou vzájemnost. Jedná se zejména o 

přirozenou tendenci lidí udržovat si své znalosti bez jejich sdílení, což může představovat 

určitou nevýhodu. Předávání znalostí vyžaduje podporu lidské vzájemnosti pro sdílení, ale 

především změny a restrukturalizaci organizační struktury. Rozhodujícím elementem se pak 

stává důvěra a spolupráce. Strategiemi a nástroji znalostního managementu, které motivují 

k důvěře a spolupráci, řadíme například ICT. Tento nástroj nabízí výhody pomocí videa, 

audia, intranetů, internetu, emailů a dalších. Samotné nástroje a prostředky však nepodporují 

přenos. Bez kultury organizace, která podněcuje ke sdílení znalostí a předchází klíčovým 

personálním ztrátám, by byly nástroje nepoužitelné. V rámci rozhovoru byl kladen důraz na 
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normativně orientované dokumenty (ISO normy), druhy komunikačních kanálů 

podporujících přenos, dále i na komunikační systém. Je nutné se zaměřit na vybavenost 

společnosti informačními technologiemi a způsobů jejich získávání. Znalost je 

charakterizována soustavou kritérií hodnocení kvality znalostí. Tuto znalost je nutno 

pravidelně obnovovat, zlepšovat a řídit, proto se v této části zaměříme také na techniky a 

přístupy k řízení znalostí.  

Velkou výhodou distribuce znalostí je, při dostatečné vybavenosti informačními a 

výpočetními technologiemi, rychlost a snadnost šíření potřebných znalostí mezi velký počet 

účastníků. Informační technologie tuto práce velmi zjednodušují a není ani pochyb o tom, že 

se bez nich žádná současná společnost, neobejde. Bez správného komunikačního systému, by 

ve společnosti, nedocházelo k potřebnému přenosu znalostí. Aby společnost v současné době 

uspěla, musí si tuto oblast velmi dobře ohlídat a zabezpečit.  

Za nevýhodu lze chápat i to, že dochází k informačním ztrátám. Jedná se o nesprávný 

způsob vyjádření informace, vzkazu či znalosti, která má být dále předána. Může se jednat 

také o nesprávné pochopení znalosti ze strany příjemce.  

 Díky otevřené a přátelské firemní kultuře jsou zaměstnanci bez jakýchkoliv 

problémů schopni mezi sebou distribuovat a šířit nabyté znalosti. Vede je k tomu přirozený 

fakt dělit se. Vztahy na jednotlivých pracovištích jsou na přátelské úrovni, a proto je přenos 

znalostí mnohem jednodušší. Zaměstnanci nejčastěji požadují výuku a získání nových 

znalostí formou praktické práce. Je však naprosto jasné, že tento přístup nemůže suplovat 

teoretickou přípravu. Jak již bylo v minulé kapitole řečeno, zaměstnanci sdílí znalosti 

s ostatními především ústní a praktickou formou. Proto je distribuce znalostí závislá na lidské 

vzájemnosti.  

 Mezi hlavní nástroje znalostního managementu ve společnosti řadíme porady, 

řešitelské týmy a workshopy. Porady probíhají pravidelně na všech úrovních. Představují 

stálý zdroj znalostí. Najít přímou úměru mezi počtem porad a objemem využitelných 

informací a znalostí je však velmi obtížné. Společnost vytváří také určitý typ řešitelského 

týmu, složený především z technologů. Je uložen určitý úkol, na základě kterého se podle 

potřeb společnosti, vytvoří tým. Tým je tvořen na dobu určitou, za kterou by měl analýzu 

proveditelnosti zadaného úkolu provést. Následuje prezentace výsledků a zhodnocení návrhů 

řešení daného úkolu. Jednotlivé úseky se dle svých potřeb rozhodují o absolvování 

workshopů. Například letos projevil finanční úsek zájem o workshop na téma outlook.  
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 Přímou vazbu na management znalostí můžeme najít v české národní inovační 

politice. Za nejuznávanější instituci v této oblasti je považována Mezinárodní organizace pro 

standardizaci, která se zabývá navrhováním a vydáváním norem. Mezi nezávazné a 

aplikovatelné standardy pro jakékoliv odvětví patří například ISO řady 9001 a ISO řady 

14001. Společnost vlastní certifikaci ISO 9001 a 9002. Je připravena v letech 2011 - 2012 

implementovat také ISO 9014 a 9016. V normě ISO řady 9004 můžeme na dvou místech najít 

odkaz na rozvoj znalostí zaměstnanců. Ve společnosti není prozatím tato norma zavedena. 

  Společnost pro zdokonalení a zefektivnění své komunikace používá několik 

komunikačních kanálů. Mezi ty nejdůležitější patří ústní projev, ať už na poradách či při 

osobních setkáních. Dalším, ale velmi důležitým kanálem je podnikový email, skrz který 

„tečou informace“ především mezi vedoucími pracovníky. Pro efektivnější komunikaci se 

všemi zaměstnanci je použito nástěnek na jednotlivých úsecích, světelných tabulí, časopisů, 

novin a rozhlasu. Rozhlas je ve společnosti umístěn především z bezpečnostních důvodů. Na 

jednotlivých úsecích je možné se setkat s hmotnými komunikačními prostředky. Patří mezi ně 

například tabule a flipcharty, které jsou velmi vhodnou pomůckou při aplikaci metody 

brainstormingu. 

 Přenos znalostí probíhá samozřejmě, kromě ústní formy, také pomocí informačních 

technologií. Jak již bylo zmíněno, hlavním skladištěm informací a znalostí je informační 

středisko. Zajišťuje pravidelný monitoring, všeobecné informace o dění ve společnosti, ale i 

mimo ni a odborné znalosti. Všechny tyto informace se zpracovávají denně nebo dle potřeb 

společnosti. Aby byla společnost konkurenceschopná a výrobně efektivní, potřebuje 

nakupovat informační a výpočetní technologie. Kromě základních informačních programů 

typu Microsoft office a účetních programů, investuje společnost také do různých systémů. 

Mezi tyto systémy patří například ERP a ECM. Zvažují nákup finančně náročného systému 

SAP, který je již v některých dceřiných společnostech úspěšně zaveden.  

 Řízení znalostí umožňuje organizacím získávat, využívat a vytvářet hodnotu 

z kreativity a odbornosti svých zaměstnanců. Existují dva přístupy k řízení znalostí, 

kodifikační a personifikační strategie. Vedení společnosti se shodlo, že oba tyto přístupy lze 

v podniku nalézt. Záleží pouze na tom, v jakém úseku se momentálně pohybujete. 

Kodifikační strategie je použita především na úseku financí a obchodu. Znalosti jsou zde 

pečlivě utříděny a uloženy v databázích. Naopak na úseku výroby se setkáme nejčastěji 

s personifikační strategií. Znalost je zde úzce spojena s osobou, která ji vytvořila. Je 
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předávána hlavně pomocí osobního kontaktu. Výměna znalostí vytváří společenské sítě, které 

přispívají k jejich efektivnímu řízení. Při vytváření procesů řízení znalostí se mohou objevit 

určité problémy. Jedním z hlavních je udržování tempa změny. V současné době snad každá 

společnost reaguje na změny negativně. DEZA, a. s. se s touto reakcí již potýká. Pokus o 

intenzivnější zavedení určitých změn zatím neproběhl, ale počítá se s ním do budoucna.  

 Informační a komunikační technologie začínají pronikat do všech fází procesu tvorby 

a využití znalostí. K nejčastěji používaným technologiím v oblasti řízení znalostí 

v analyzované společnosti můžeme zařadit intranet, který představuje vnitřní síť podniku, 

určenou ke sdílení souborů, k využití webových stránek, spolupráci, komunikaci a prezentaci. 

Intranetové prostředí je přístupné všem zaměstnancům pod vlastním heslem s příslušnými 

oprávněními, pouze v rámci podniku. Mezi další technologie patří systém pro správu 

dokumentů, fungující v rámci intranetu, který zahrnuje automatizované řízení elektronických 

dokumentů v průběhu jejich celého životního cyklu. Správce dokumentů se stará o distribuci 

dokumentů proti podpisu. Jedná se například o dokumenty typu reglement, kdy je nutná jejich 

aktualizace. Společnost disponuje také technologií help desk, workflow a data warehouse. 

4.4.6 Deponování znalostí v analyzované organizaci 

Není zcela snadné ověřit, jaký přínos měla pro společnost nově vytvořená znalost. 

Proces ověřování znalostí je vhodně zařadit ještě před uvedením do rutinní praxe, než jsou 

uvolněny velké zdroje na výrobu a realizaci produktu. Je to velmi důležitý proces, který sice 

prodlužuje náběh nové myšlenky do praxe, ale zato minimalizuje možné ztráty. Nové 

znalosti, získané při tvorbě produktu, musejí být zařazeny do správného kontextu pro využití 

různých osob a skupin. Jejich následné uložení v rozumné formě, připravené kdykoliv použít, 

by mělo být podpořeno principy podnikových informačních systémů. Znalosti musejí být 

neustále revidovány a ověřovány z hlediska významu a přesnosti, například pomocí auditů. 

Jmenování datového manažera se v současné době stává velmi populárním. Mezi média, na 

kterých lze znalosti uchovávat, patří kupř. lidská paměť, organizace, dokument, nebo počítač. 

Znalost v lidské paměti je často těžko dostupná; organizační znalost je často rozptýlená a 

distribuovaná; znalosti z dokumentů mohou mít formu od volného textu až po vysoce 

strukturované tabulky či diagramy; znalost uchovaná v počítači je formalizovaná, dá se sdílet 

a často je dobře strukturovaná a organizovaná. 
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 Výhodou v této oblasti je především možnost zabránění nepředpokládaných ztrát 

v průběhu procesu výroby a uchovávání znalostí. Pokud jsou znalosti správně uloženy a 

pravidelně aktualizovány, obsahují velké množství užitečných a každodenně použitelných 

informací, bez kterých by některé výrobní procesy nemohly fungovat.  

 Mnoho znalostí se nachází ve formě tacitní, což může stěžovat proces ověřování a 

uchovávání, a stát se tak stěžejní nevýhodou. Tyto znalosti jsou obtížně získatelné a v pravý 

čas uchopitelné. Je na manažerech společností, aby bylo co nejvíce tacitních znalostí 

převedeno do explicitní formy. Za další nevýhodu lze považovat nepřítomnost datového 

manažera, který jako jediný, správně z obrovského množství dat, separuje přesně ta potřebná.  

 DEZA, a. s. má, jako dobře zaběhnutá společnost s dlouhou historií, dostatečný 

přehled o znalostech a dovednostech svých zaměstnanců. Veškeré znalosti se koncentrují 

v informačním středisku, které se je všechny snaží podchytit. Ověření vhodnosti nové 

znalosti může probíhat více formami, mezi které patří expertní vyjádření, oponentní posudek, 

vzorková série, laboratorní pokusy a sledování. Společnost je živý organismus, který zná 

kvality svých podřízených. Zaměstnanci se díky efektivní komunikaci uvnitř společnosti cítí 

ve své profesi jako „ryby ve vodě“. Vždy se totiž najde někdo zkušenější, kterého mohou o 

pomoc požádat. Zdokumentovat neboli ověřit znalosti je v této společnosti velmi obtížné a 

pracné. Ověřování úspěšnosti výstupu z procesu učení probíhá v rámci plnění pracovních 

úkolů. Zpětné ověřování již není v silách vedoucích pracovníků.  

 Pro správné třídění nových znalostí a pro ověřování jejich konkrétních přínosů, může 

být v organizaci jmenován tzv. datový manažer. Tuto práci dělá samostatně nebo ji „získá“ 

jako funkci navíc. Osoba, která by se starala o třídění, zpracování a archivaci znalostí, ve 

společnosti neexistuje. Zpracování a archivaci ve společnosti zajišťuje již zmíněné informační 

středisko. Po našem rozhovoru začala společnost o zavedení datového manažera, uvažovat.  

 Vytvořené a ověřené znalosti mohou mít povahu explicitních a tacitních znalostí. 

Převažují z hlediska „databanky“ hlavy lidí, kde je určitě více znalostí, jen obtížněji 

získatelných a v pravý čas uchopitelných. Úkolem manažerů je, aby bylo co nejvíce tacitních 

znalostí převedeno do formy explicitní a předáno dalším kolegům. Náklady na třídění, 

uchovávání a ověřování znalostí jsou velmi obtížně stanovitelné. Záleží na tom, o který typ 

informačního systému, se jedná. Hodnota účetních programů a licencí je stanovena 

prodejcem. Náklady na pracovníky pracující v rámci informačního systému, jsou téměř 
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nulové. Systém SAP, na který se společnost připravuje, se ovšem pohybuje ve vyšších 

pořizovacích částkách.  

Stejně jako u jiných podniků, i v této společnosti jsme schopni nalézt zabezpečené 

systémy heslem či kódem. Zabezpečených informací a znalostí zde nalezneme velmi málo. 

Jedná se především o reglementy a dokumenty právního charakteru. Využívání 

zabezpečených materiálů je omezeno na konkrétní vedoucí osoby, které jsou s nimi blíže 

seznámeny až po podpisu jejich převzetí. Bariéra sdílení, v případě těchto dokumentů, 

existuje. 

4.4.7 Ochrana znalostí v analyzované organizaci 

V dnešním tržním prostředí je jedinou jistotou přetrvávající konkurenceschopností, 

znalost. Efektivní management znalostí by se měl postarat o to, aby znalosti nebyly pouze 

hromaděny, ale aby byly včas využity. Jejich omezování, zašifrování či rozdělování je velmi 

složité. Efektivní řešení managementu znalostí ve firmě závisí především na konkrétní 

představě o nositelích těchto znalostí, protože tyto osoby bývají subjektem řízení znalostí 

firmy. U některých znalostí je důležité přesné dodržování a minimalizace odchylek a 

znalostní pracovník je ceněn především za loajalitu a utajení znalosti; jiné znalosti jsou 

naopak trvale podrobovány kreativnímu rozvoji, úpravám ve snaze hledání nových znalostí a 

jejich sdílení ve společnosti. Je běžné, že řadu znalostí svých pracovníků organizace nikdy 

nevyužije a proto by bylo zbytečné je všechny mapovat. Firmy tak sledují a účelně rozšiřují 

tu část znalostí pracovníka, kterou bezprostředně použijí pro svou podnikatelskou činnost. 

V některých firmách jsou znalosti schraňovány, aniž by se vědělo o jejich využitelnosti – je 

třeba odstranit bariéry a zpřístupnit je širšímu počtu zaměstnanců, kteří by se z nich mohli 

poučit. Transfer znalosti ke konkurenci může proběhnout nejen prostřednictvím výsledku 

znalostní akce, ale i může být transferován v podobě pracovníka, který tuto znalostní akci 

zrealizoval a přechází z jedné firmy do druhé. V tomto případě obchodní zákoník definuje 

pojmy jaké konkurenční doložky členů vrcholných orgánů, kterými chrání firmu před 

únikem cenných znalostí s odchodem pracovníka. Právní oporu lze najít také v legislativě, a 

to v zákonu upravujícím autorská práva. Autorský zákon odlišuje práva jednotlivce, ale 

pracuje i s pojmem zaměstnanecké dílo, které je majetkem zaměstnavatele. 

 Výhodu v rámci ochrany znalostí lze spatřit především v právní ochraně a 

konkurenčních doložkách členů vedení společnosti. Ve tvorbě bariér proti sdílení a 
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rozšiřování se nachází mnoho benefitů. Existují cenné znalosti, které je potřeba před 

konkurencí chránit, a proto se využitelnost veškerých datových systémů, chráněných heslem 

či klíčem, zvyšuje.  

V rámci nevýhod v oblasti bariér lze hovořit o nedostatku absorpční kapacity na straně 

příjemce, o nedostatku důvěryhodnosti na straně zdroje znalostí, o nedostatku motivace 

k přenosu znalostí na straně zdroje i příjemce a v neposlední řadě nelze vyloučit ani nahodilé 

neporozumění vzhledem ke komplexnosti reality a ji odrážející znalosti.  

O včasné a správné využití znalostí by se měl postarat efektivní management znalostí. 

K tomu je nutná neustálá analýza účinnosti všech opatření, souvisejících s managementem 

znalostí. Znalosti jsou informace uzpůsobené k produktivnímu využití; většinou je najdeme 

ve formě osobní a nehmotné, mohou být zároveň prchavé a neuchopitelné; jejich omezování, 

zašifrování je velmi složité.  

Znalost vzniká a je využívána v hlavách znalostních pracovníků. Znalostní zásoba 

pracovníka je tak vždy větší, než znalosti používané pro firmu, které by firma chtěla podrobit 

analýze. První evidování znalostí pracovníka probíhá při procesu přijímání do firmy, kdy 

uchazeč předkládá svůj životopis zahrnující všechny jeho znalosti a dovednosti. Po přijetí je 

pracovník zaškolen a seznámen s firemními postupy, kdy po určitou dobu prochází postupně 

jednotlivými útvary a řízenou praxí rychle získává základní znalosti, specifické pro danou 

firmu. Za znalostního pracovníka je označována ta osoba, která používá svých znalostí 

k výkonu práce pro obživu nebo pracuje v oblasti znalostí. Osoba, mající specifickou znalost 

nebo soubor znalostí, které jsou pro organizaci důležité. Pro ostatní pracovníky může být 

velmi složité tyto znalosti získat, může to být ať už časově a finančně náročné nebo zcela 

nemožné. Znalostní pracovník je často jediným, kdo má v organizaci tuto znalost, která může 

být často nevědomá, nebo jí pracovník nepřisuzuje tak velký význam. Ve společnosti se také 

nachází tento druh pracovníka. Jde především o technology a vedení společnosti. Tito 

zaměstnanci disponují takovými znalostmi, že je jim umožněn volnější pracovní režim a 

větší samostatnost. Dohled a kontrola je z pohledu nadřízeného také omezena.  

Chráněné znalosti jsou znalosti, které jsou jejich nositelem záměrně a cíleně 

chráněny před jakýmkoliv dalším transferem a zneužitím (recepty, know-how). Tato skupina 

je velmi malá, předpokládá se, že tyto znalosti jsou pro majitele natolik cenné, že staví 

nákladné bariéry transferu. Ve společnosti se tyto znalosti objevují v podobě reglementů. 

Společnost nestaví bariéry proti jejich sdílení, protože k tomu nemá důvod. Žádné zvláště 
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důležité znalosti společnost nevlastní, a proto není nutné je před distribucí ochraňovat. Tento 

fakt doplňuje také nulová poptávka po těchto znalostech. 

Společnost DEZA, a. s. je přesvědčena, že daty zahlcena není. Dokazuje to 

především velmi dobře propracovaný informační systém. Zahlceni daty jsou převážně někteří 

vedoucí pracovníci, kteří k sobě velmi rádi data přitahují, ale už nevědí, jak je od sebe 

odtáhnout. Uvědomují si potřebu spojenou s přijmutím další osoby či předáním některých 

odpovědností na své podřízené pracovníky. V problému jim pomáhá lepší organizace práce.  

V okrese Vsetín je asi 11,6 % nezaměstnanost a ve firmě téměř nulová fluktuace. 

Někdy se toto projevuje nedostatkem otevřenosti a ochoty sdělovat názory. Působí také 

okolnost, že se všichni zaměstnanci z jedné vesnice i okolí znají, a vědí o sobě mnohdy i 

důvěrné informace. A proto je pro zaměstnance jeho znalost natolik cenná, že úmyslně staví 

bariéry proti jejímu sdílení. Někteří z nich však mají obavy o setrvání ve své pozici a 

domnívají se, že jsou nenahraditelní. Společnost se proti transferu znalostí z podniku brání 

pomocí pracovních smluv. Ovšem už nikde není psáno, o jaký stupeň a typ utajení znalostí a 

informací se jedná. Chybí také směrnice či dokument, definující typy znalostí a informací, 

které lze ze společnosti vynést, a které ne.  

Transfer znalosti ke konkurenci může proběhnout nejen prostřednictvím výsledku 

znalostní akce, ale i může být transferován v podobě pracovníka, který tuto znalostní akci 

zrealizoval a přechází z jedné firmy do druhé. V tomto případě obchodní zákoník definuje 

pojmy jaké konkurenční doložky členů vrcholných orgánů, kterými chrání firmu před 

únikem cenných znalostí s odchodem pracovníka. S touto doložkou ovšem souvisí finanční 

plnění ze strany firmy směrem k pracovníkovi, která kompenzuje jeho omezení využívat své 

znalosti. Žádná společnost se není schopna, spolu s odchodem pracovníka, ubránit 

nechtěnému transferu znalostí. Znalost z analyzované společnosti odcházejí ve většině 

případů s odchodem pracovníka do důchodu. Pro společnost tito zaměstnanci nepředstavují 

žádnou hrozbu. Odchody do důchodu jsou společnosti dopředu známy. Jsou zároveň 

podpořeny konzultanty a lidmi, kteří se zaškolují na pozici odcházejícího pracovníka. Doba 

zaškolení se pohybuje dle náročnosti pozice a dle rychlosti učení zaučujícího se pracovníka, 

od 2 měsíců až do několika let. Nejčastějšími náhradami za maminky na mateřské bývají 

laborantky či referentky ze stejného úseku. Pracovní poměr je s nimi uzavřen na dobu určitou. 

Referentky a laborantky si z tohoto důvodu snaží ve společnosti najít jinou volnou pozici, na 

kterou by po skončení doby určité přešly.  
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4.5 Problematika nákladovosti tvorby, udržování a rozvoje 

 znalostního managementu 

Problematiku nákladů, z hlediska manažerského pojetí znalostního managementu, je 

velmi složité objasnit. V analyzované společnosti nelze určit konkrétní náklady a nemohou 

být zjištěny ani z jiných zdrojů. Pokusím se, alespoň velmi zhruba, načrtnout nákladovou 

stránku znalostního managementu vybrané společnosti. Informace byly získány pomocí 

analýzy výročních zpráv společnosti a také skrz rozhovor s vedoucími pracovníky a 

specialisty.  

Společnost pro podporu tvorby znalostního managementu využívá různých 

projektových nabídek a škál vzdělání především z Evropské Unie. Grantový systém 

Evropského sociálního fondu nabízel firmám využití aktivit na vzdělávání v ceně 300 000 

EUR za rok. Dočasný rámec, který byl vloni zvednut, se pohybuje okolo 500 000 EUR za rok. 

Společnost těchto finančních nabídek efektivně využila. V letech 2009 – 2010 zrealizovala 

většinu svých vzdělání přes tyto projekty. V roce 2011 bude zaveden nový kombinovaný 

systém vzdělávání.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo projekt s názvem „Vzděláním ke 

konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“, na základě kterého budou 

společnostem, formou katalogu, nabízeny školení a kurzy. Společnosti si tak mohou vybrat 

vzdělání v hodnotě až 3 mil. Kč., které jim bude plně hrazeno.  

DEZA, a. s. se zapojila do druhé etapy projektu „Vzdělávejte se“, financovaným 

z ESF a ze státního rozpočtu ČR, podáním žádostí na 10 druhů vzdělávacích aktivit. Úřadem 

práce, spolupracujícím na tomto projektu, bylo společnosti schváleno 8 žádostí pro téměř 269 

účastníků. Byly vybrány vzdělávací firmy ESCHOLA, v.o.s., TEMPO TRAINING & 

CONSULTING, s.r.o. a Tomáš Divák – VALWARE. Kurzy byly zaměřeny na zdokonalování 

konverzační i obchodní angličtiny, na programy MS Office a EXCEL. Nechyběly ani kurzy na 

zlepšení dovedností - soft skills – pro mistry (komunikace, motivace) a pro technology (štíhlé 

myšlení). Kurzy probíhaly od listopadu 2009 do června 2010. Projekt splnil veškerá 

očekávání a byl přínosem jak pro zaměstnance, tak i pro společnost. Celkový objem dotací 

činil 2 705 558 kč, z toho ve mzdách 1 404 998 kč, úhrada školitelům byla ve výši 1 300 560 

kč. Svou měrou projekt přispěl k překonání složitého období razantního poklesu výroby. 

V současné době se situace zlepšuje, ekonomické a provozní výsledky se postupně stabilizují.  
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Za velmi cenné dokumenty považuje společnost Reglementy. Jsou to anglicky 

zpracované dokumenty podrobně popisující jednotlivé procesy výroby. Jelikož angličtinu ve 

společnosti ovládá velmi malý počet zaměstnanců, rozhodla se společnost jednotlivé studie, 

abstrakty a nové informace, překládat do srozumitelnější podoby. Jedná se o 3-4 stránkový 

dokument, který shrnuje ty nejdůležitější novinky z oblasti chemické výroby. Takto zkrácená 

verze by měla být písemně distribuována všem zaměstnancům. Totožné informace se 

nacházejí i na intranetu, kde je jejich četnost využívání velmi mizivá. Tato přehlednější forma 

dokumentu zajišťuje důsledné uplatnění znalostního managementu. Zpracování reglementů 

zajišťují zahraniční společnosti. Cena reglementů a jejich následných aktualizací se odvíjí od 

hloubky a šířky zpracování. Pohybuje se okolo 300 000 kč za jeden zpracovaný kus.  

Náklady na třídění, uchovávání a ověřování znalostí jsou velmi obtížně 

stanovitelné. Záleží na tom, o který druh informačního systému, který společnost používá, se 

jedná. Hodnota účetních programů a licencí je stanovena prodejcem. Náklady na pracovníky 

pracující v rámci informačního systému, jsou téměř nulové. Ovšem systém SAP, který 

společnost plánuje pořídit, se pohybuje ve vyšších pořizovacích částkách. Roční náklady na 

třídění, zpracování a uchovávání znalostí se pohybují v rozmezí 2,5 - 3 milionů Kč. 

Pro podporu rozvoje společnosti, se DEZA, a. s. rozhodla pořídit dva systémy, 

uplatněné především ve výrobním úseku. Systém ECM zajišťuje kontinuální výrobu, 

elektronický oběh dokumentů v rámci interní komunikace. Systém ERP společnost pořídila 

v návaznosti na předchozí systém. ERP je využíván pro analýzu hospodaření společnosti, 

která obsahuje i negativní dopady odrážející se v hospodářském výsledku, zajišťuje správce 

efektivity společně s úsekem controllingu, který je součástí systému. Zachycuje rovněž 

nežádoucí odchylky vnitropodnikových norem. Tento systém používá i výzkumný ústav, 

laboratoře zabývající se testováním a vzorkováním.  Pořízení obou systému bylo velmi 

nákladné. Cena se pohybovala okolo 1 mil. Kč.  

Cílem managementu společnosti je hospodařit efektivně, účelně a hospodárně. Na 

základě tohoto cíle byl, na závěr kapitoly, přiložen graf 4-3 pojednávající o nákladech 

analyzované společnosti na investiční práce a dodávky.  
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Graf 4-3 Analýza nákladů na investiční práce a dodávky v mil. Kč 

V roce 2007 bylo proinvestováno celkem 527 mil. Kč. Rozsahem a objemem 

investičních prostředků byly investice do ekologie nejvýznamnější. Mezi ty největší z nich 

patří likvidace silných exhalací a výstavba zařízení účinného čištění odpadních vod. V oblasti 

rozvojových projektů byla v průběhu roku 2007 provedena intenzifikace výroby změkčovadel 

v Otrokovicích, umožňující navýšení kapacity jejich výroby. V roce 2008 došlo ve 

společnosti k výrazným propadům cen jejich hlavních výrobků, které souvisely především 

s hospodářskou krizí. Na první problémy společnost reagovala přijetím řady opatření 

k minimalizaci negativních dopadů krize. Velmi pečlivě byly přehodnoceny všechny 

nákladové položky se záměrem jejich snížení na minimální úroveň. V oblasti investic byly 

odloženy nově připravované projekty a dokončily se pouze investice předcházející z minulých 

let. V oblasti ekologických investic má společnost řadu závazků vyplývajících 

z integrovaného povolení. Těmto závazkům dostála, avšak rozsah investic byl minimalizován 

na nezbytně nutnou úroveň. V roce 2008 tak bylo proinvestováno celkem 306 mil. Kč. 

V průběhu roku byly zahájeny realizační práce na intenzifikaci výroby ftalanhydridu včetně 

objednání strojů a zařízení s dlouhou dodací lhůtou. Dokončení prací proběhlo v první 

polovině roku 2009. V roce 2009 bylo proinvestováno celkem 230 mil. Kč. 
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4.6 Shrnutí získaných poznatků 

Diplomová práce byla pojata především z pohledu manažerského uchopení 

znalostního managementu. Následné údaje byly vyhodnoceny na základě kvantitativní a 

kvalitativní metodologie. Výsledky analýzy jsou, dle oblastí modelu, rozděleny do 

jednotlivých částí kapitol. Závěr analýzy společnosti směřuje k problematice nákladovosti 

tvorby, udržování a rozvoje znalostního managementu v analyzované organizaci.  

Pro lepší představu o zjištěných pozitivních nálezech, nedostatcích a rezervách 

analyzované společnosti, pojednává následující Tab. 4-4. a 4-5. 

 

Tab. 4-4 Zjištěné pozitivní nálezy v analyzované organizaci 
 

Fáze znalostního 
managementu 

Zjištěné pozitivní nálezy 

Tvorba znalostí Zvyšování výkonnosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy; 
výběr školení a kurzů dle potřeby zaměstnance; doplňková 
vzdělávání do 5.000 Kč; „kolečko“; učení se v týmech; příjemná 
firemní kultura; AG foundation, nízká fluktuace zaměstnanců. 

Kodifikace znalostí Velmi dobrá spolupráce vedení a zaměstnanců; komplexní přehled o 
znalostech pracovníků; existence a správná kodifikace všech druhů 
znalostí; evidence celosvětově uznávaných expertů a specialistů; 
know-how ve výrobních procesech (obtížně kopírovatelné z výrobku). 

Hodnocení znalostí Funkční trh znalostí; podpora volného toku znalostí; znalosti jsou 
vlastnictvím podniku; plat se, s rostoucími znalostmi a jejich 
využitím pro společnost, úměrně zvyšuje; konkurenční výhoda 
v podobě „zlepšováků“; bezplatné předávání znalostí uvnitř podniku; 
iniciativní zaměstnanci; pochvala a finanční ohodnocení z fondu 
vedoucího; společnost netvoří náklady na tvorbu bariér přenosu. 

Sdílení znalostí Zlepšuje-li se proces sdílení, zvyšuje se znalostní kapitál a roste 
produktivita; otevřený a bezproblémový přenos znalostí; loajalita 
zaměstnanců; podpora intranetu a komunikačních kanálů; dobře 
fungující pracovní týmy; zápisy z porad; sdílení znalostí ústní 
formou; knihovna; časopis DEHET a Valašský chemik. 

Distribuce znalostí Dostatečná vybavenost informačními a výpočetními technologiemi; 
elektronický komunikační systém s vhodnými komunikačními 
kanály; přátelské vztahy na pracovišti; workshopy; certifikace ISO; 
následná implementace ISO 9014 a 9016; systémy ERP a ECM. 

Deponování znalostí Pravidelné aktualizace veškerých procesů, norem, reglementů a 
dokumentů; reglementy; společnost není daty zahlcena. 

Ochrana znalostí Zabezpečené systémy heslem a kódem; omezení přístupu 
k dokumentům na základě podpisu; znalostní pracovníci (experti, 
technologové); volnější pracovní režim; samostatnost pracovníků; 
konkurenční doložky členů; zaškolení budoucího zaměstnance je 
dostatečně s předstihem; pracovníci dodržují technologickou kázeň. 
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Tab 4-5 Zjištěné nedostatky a rezervy v analyzované organizaci 
 
 

Fáze znalostního 
managementu 

Zjištěné nedostatky a rezervy 

Tvorba znalostí Obtížné získávání znalostí; nové metody vzdělávání (averze ke 
změnám); školení mimo společnost zvyšuje náklady; neexistuje 
vlastní vzdělávací středisko; nedostatečný počet školitelů; 
nevyužívání podnikových univerzit (nízký zájem ze strany 
zaměstnanců); není zavedena rotace zaměstnanců na pracovišti. 

Kodifikace znalostí Mnoho tacitních znalostí, které nelze převést do explicitní formy 
(specifické pro jejich obor podnikání - chemie); správné kodifikaci 
znalostí v některých případech brání nedostatek vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků; neexistuje mapování znalostí. 

Hodnocení znalostí Rozdílná představa zaměstnance a společnosti o hodnotě znalosti; 
hodnotu znalosti z ceny komodity nelze zjistit; totožný plat 
iniciativního a neiniciativního pracovníka; nelze určit cenu znalostí. 

Sdílení znalostí Nedostupnost internetu na všech pracovištích; neochota některých 
zaměstnanců sdílet; uživatelsky nevhodně uspořádaný intranet; 
schází motivační systém pro sdílení znalostí. 

Distribuce znalostí Informační ztráty a nepřehlednost těchto zdrojů; není zavedeno ISO 
9004 (odkaz na rozvoj znalostí zaměstnanců); nenakoupen SAP; při 
procesu řízení znalostí vzniklý problém s udržováním tempa změny; 
neexistují data mining ani specializované znalostní systémy.  

Deponování znalostí Neexistuje datový manažer; zpětné ověřování znalostí zaměstnanců 
není v silách vedoucích; velmi obtížná dokumentace a ověření 
znalostí; nezaveden znalostní audit; schází motivace zaměstnanců 
pracovat s anglickými odbornými texty (reglementy). 

Ochrana znalostí Obtížné omezování a zašifrování znalostí; zahlcení vedoucích 
pracovníků daty; nevhodná organizace práce některých vedoucích; 
obavy zaměstnanců o své pracovní místo; pocit nenahraditelnosti; 
schází směrnice k ochraně dat. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT 

Znalostní management hraje klíčovou roli ve vytvoření takového systému sdílení 

znalostí, který zajistí, aby znalosti, existující na jednom místě, byly využívány v celé 

organizaci - tzn. aby se co nejrychleji rozšiřovaly mezi lidmi a trvale se doplňovaly a 

aktualizovaly. Odborná způsobilost a znalosti zaměstnanců dnes představují ten nejcennější 

kapitál, se kterým organizace mohou nakládat. Bohužel, současné tendence vývoje světové 

ekonomiky potvrzují, že toto jakoby klišé je jednoduše pravdou. A proto, je v dnešním tržním 

prostředí jedinou jistotou přetrvávající konkurenceschopnosti, znalost.  

 Samotná úspěšnost managementu znalostí závisí na míře a kvalitě jeho podpory ze 

strany vrcholového vedení organizace, na organizační struktuře, která musí být v souladu 

s informačními a znalostními potřebami organizace. Je-li organizace rozdělena do navzájem 

oddělených organizačních jednotek, musíme počítat s tím, že práce se znalostmi bude obtížná.  

Úspěšnost znalostního managementu závisí také na kvalitě integrace systémů. Efektivnost 

práce se znalostmi je přímo úměrná integraci jednotlivých znalostních systémů organizace. V 

rámci této integrace by se společnost měla zaměřit na vytváření přehledů a map „kdo co ví“, 

znalostních map. Úspěšnost závisí i na zavádění technologií, spojujících pracovníky v čase 

a prostoru (groupware, elektronické konference, diskusní kluby), a na inteligentních 

systémech, mezi které patří technologie pro vyhledávání skrytých znalostí (data mining, web 

mining, atd.). Kultura organizace a obecné povědomí zaměstnanců o podnikové strategii, 

kdy musejí pracovníci společnou vizi sdílet, jsou také klíčem k úspěšnosti. Motivační prvky 

a nástroje a schopnost měřit výkonnost organizace z hlediska cílů znalostního 

managementu lze považovat za neodmyslitelnou součást znalostního managementu. Jestliže 

společnost podporuje a oceňuje znalosti, jejich vytváření a sdílení, lze zaměstnance k práci se 

znalostmi dobře motivovat pomocí odměňování podle zásluh či vázat odměňování přímo na 

sdílení znalostí. Nepromyšlené odměňování jednotlivců může vést k vytváření monopolů a 

povyšování se nad ostatními. Mládková (2004) upozorňuje, že volba vhodného motivačního 

nástroje závisí na konkrétních podmínkách organizace a charakteru jejích lidských zdrojů.  

Analýza znalostního managementu společnosti DEZA, a. s. odhalila existující 

rezervy a nedostatky, omezující efektivní fungování společnosti. Poslední kapitola 

diplomové práce se zabývá návrhy, které se snaží tyto nedostatky objasnit a nalézt k nim 

patřičné řešení. Byly vybrány nedostatky, které lze považovat za nejvíce krizové. Návrhy a 

doporučení managementu společnosti byly rozděleny, dle znalostního modelu, do 7 oblastí.  
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5.1 Návrhy a doporučení v oblasti tvorby znalostí 

 V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti tvorby znalostí jsme se setkali 

s obtížným získáváním znalostí, averzí ke změnám souvisejících s novými metodami 

vzdělávání a také se školeními uskutečňovanými mimo společnosti, což zvyšuje finanční 

náklady na cestování a náhradu pracovníka v jeho pracovní době. Tento nedostatek souvisí 

s neexistencí vlastního vzdělávacího střediska a nedostatku vyškolených pracovníků (učitelů). 

Ze strany zaměstnanců byl zjištěn nízký zájem o využívání podnikových univerzit. Největší 

nedostatky ovlivňující tvorbu a správné získávání znalostí, byly zjištěny v oblasti rotace 

zaměstnanců, která prozatím nebyla ve společnosti navržena a v oblasti školení mimo firmu. 

5.1.1 Rotace pracovníků 

Snad v každém podniku můžeme nalézt „nepostradatelné“ zaměstnance. Nejedná se 

však o ty, kteří to o sobě rozhlašují, ale ty, o kterých se to všeobecně v organizaci ví. Může se 

jednat o údržbáře, technologa, montážníka, velináře nebo mistra. Z pravidla se v organizaci 

takových lidí mnoho nevyskytuje, ale je jich více než si například personalisté myslí. Rotaci 

zaměstnanců na jednotlivých úsecích i mezi nimi, bych společnosti velmi doporučila. 

Tyto znalostní pracovníky je nutné co nejrychleji identifikovat a začít s nimi 

spolupracovat. Působí-li tento pracovník na pozici, kde mohou být výsledky, jeho 

nepřítomností, ohroženy, pak právě zde by měli rotovat jiní šikovní pracovníci. Nemusí se 

však jednat o nejtalentovanější pracovníky. Vše záleží na tom, co společnost požaduje. Co by 

měl dotyčný v organizaci předat, a o jaké znalosti by se měl s ostatními dělit. Mohou to být 

znalosti technického rázu, ale i manažersky zaměřené. Společnost tak zjistí danou pozici 

znalostního pracovníka a zajistí přenos znalostí mezi zaměstnance. Za častý argument je 

pokládána věta: „Ale on stejně nikomu nic neřekne“. Důvodem takového smýšlení je strach o 

svou pozici, vznikající rotací lidí okolo něj. Je důležité, aby zaměstnanci znali smysl a cíl 

rotace. Pokud budou ke sdílení se zárukami bezpečnosti (stálost jejich pozice) dostatečně 

motivováni, a budou mít z toho nějaký přínos, zvýší se jejich prestiž, význam, motivace a 

chuť do práce.  

Protože je hodnocení organickou součástí znalostního managementu, nemělo by 

chybět ani při rotaci zaměstnanců. Hodnotí se to, co bylo předmětem počáteční dohody. Mezi 

počáteční dohody můžeme zařadit např. zdokonalení lidí pozičně rotujících k danému 

znalostnímu pracovníkovi, který tuto dohodu přijal. Výsledkem rotace je nová získaná znalost 

zaměstnance, nová schopnost dělat aktivity jinak a efektivněji. 
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 Jiným přístupem k rotaci je přemístit zaměstnance do jiného provozu či procesu. 

Tento proces přemístění je v kompetenci personalisty po dohodě s vedením společnosti, 

vzhledem ke strategickým cílům a potřebám. Doba rotace se pohybuje mezi půl rokem až 

dvěma lety. Podívejme se na hezký příklad efektivní rotace zaměstnanců. Pracovníci 

výzkumu a vývoje zkoumají, vymýšlejí a plánují výrobu. Výroba pak zpracovává jejich 

plány. Zeptáme-li se výrobních, jak jsou spokojeni s přípravou plánu a výroby, ve většině 

případů nic hezkého neuslyšíme. Řešením situace je rotace zaměstnanců. Nová znalost 

výzkumníků a vývojářů vznikne jen tak, že se k nim dostane člověk z provozu s novými 

nápady a návrhy. Pracovník z úseku výroby naopak zjistí požadavky trendů od zákazníků. 

Žádný z úseků se nebude cítit ohrožen, budou-li jasně stanovená pravidla a dohody o průběhu 

rotace (termíny, úkoly, hodnocení a ocenění). Jen pozor na vyvolání pocitu „horkého 

bramboru“ u schopného zaměstnance, pocitu, že se musí neustále někam stěhovat. 

 Podle Petříkové a kol. (2010) je rotace velmi silný nástroj managementu znalostí. 

Vyžaduje odvahu posunout vybrané lidi a nebát se ochromení dobře fungujícího úseku. 

Rotací získají všichni, především však firma. Obohacujeme rovněž lidi o nové zkušenosti i 

prostředí, snižujeme nebezpečí zevšednění práce, výskytu „provozní slepoty“ a konečně 

zlepšujeme jejich zastupitelnost.  

5.1.2 Školení realizovaná mimo společnost 

 Školení jako metoda transferu znalostí není zdaleka jedinou možností. Školení bývá 

nazýváno jako viditelná forma transferu znalostí, což nás přivádí i na otázku, zda existuje i 

neviditelná forma transferu. Neformální sdílení znalostí ve firmě i mezi firmami jsou běžná, 

mohou přinášet velké efekty a je důležité tyto procesy sledovat a podporovat. V mnoha 

typech školení organizovaných externími společnostmi, se setkáváme s typickou formou 

vzdělávání. Samotný účastník školení je spíše v pasivní roli příjemce znalostí a prostého 

přenašeče znalostí do firemních procesů. Tento náhled je již velmi zastaralý a pro moderní 

management znalostní je naprosto nedostačující. 

 Moderní management znalostí podle Petříkové a kol. (2010) integruje efektivní a 

účelovou tvorbu, transfer a využití znalostí s aktivní podporou rozvoje emočního a akčního 

potenciálu pracovníků směrem k řešení a dosahování firemních úkolů. Transfer znalostí 

formou školení je účinný v případě, že firma ví, co potřebuje řešit (problémová situace). Jak 

to lze řešit (znalost), kdo to umí řešit (nositel znalostí) a kdo ve firmě toto řešení dostane jako 

pracovní náplň, za kterou bude úměrně odměňován.  
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Pokud není firma schopna přesně definovat zadání a řešení úkolů, není smysluplné 

hledat tradiční formy školení formou externích firem. Je totiž vysoce pravděpodobné, že 

transferovaná znalost nebude odpovídat potřebám firmy. Je nutné, aby nastoupily procesy 

interní aktivizace lidských zdrojů, rozvoj a podpora rozvoje kreativních postupů, i za cenu 

zvýšení nákladů a rizik neúspěchu. Tyto procesy managementu znalostí jsou typické pro 

období hospodářské krize, turbulencí a prudkých změn vnějších podmínek.  

5.2 Návrhy a doporučení v oblasti kodifikace znalostí 

V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti kodifikace znalostí jsme se setkali 

s obtížným převodem tacitních znalostí do explicitní formy. Tento problém je pro obor 

chemie specifický. Správné kodifikaci může v některých případech bránit nedostatek 

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Co ovšem ve společnosti neexistuje, je mapování znalostí 

pomocí znalostních map. Pro řešení nedostatků bylo navrženo používat i expertní systémy. 

5.2.1 Znalostní účty a mapování znalostí 

 Jednou z metod, kterou bych společnosti doporučila, je metoda znalostních účtů. Tato 

metoda sice využívá princip účtu, sledujícího stranu MÁ DÁTI a stranu DAL, ale svými 

mechanismy však není provázána do účetnictví. Metoda znalostních účtů spočívá v zavedení 

jednoduchých formulářů k evidenci toho, co zaměstnanci vymysleli a kolik to společnost stálo 

(MÁ DÁTI) a kolik to společnosti přineslo (DAL). V rámci metody narazíme na určité 

problémy související s formou, jakou budeme znalosti sledovat, nebo jak oddělíme náklady na 

konkrétní znalost od ostatních nákladů. Klíčovým úkolem metody je začít přemýšlet nad 

hodnotou znalosti. Již tento úkol je obrovským posunem v managementu firem a řízení 

lidských zdrojů. Znalostní účty jsou jednoduchou metodou, která může přinést výrazná 

zlepšení práce se znalostmi uvnitř firmy. 

 Zajímavou metodou, která nám pomáhá se strukturalizací, hodnocením a s hledáním 

budoucích cest rozvoje intelektuálního kapitálu firmy, je mapa znalostních aktiv. Existují 

čtyři druhy map při strukturalizaci firemních znalostí. Mapa zdrojů znalostí odpovídá na 

otázku, „kde najdu kompetentního člověka, který mi pomůže vyřešit problém“. Mapa 

znalostních aktiv sleduje zásoby znalostí firmy, může odhalit slabá a silná místa znalostních 

aktiv. Mapa struktury znalostí odpovídá na otázku „jaké znalosti potřebujeme“ a srovnává je 

se zdroji. Příklad mapy se nachází v příloze č.3 - Mapa znalostních aktiv. 
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5.2.2 Systémy podporující rozličné znalostní procesy  

Systémy pro znalostní management považujeme za systémy, které interagují 

s ostatními organizačními systémy a zajišťují tak všechny aspekty zpracování znalostí. 

Základním požadavkem je proto podpora znalostních procesů. Společnosti bych doporučila 

zavést, alespoň jeden z těchto systémů znalostního managementu. 

Systémy CMS (Content Management Systém) jsou někdy známé jako „zlaté stránky“. 

Umožňují členům organizace poznat, „kdo co zná“. Mohou zde být prezentovány informace o 

dovednostech, schopnostech, zkušenostech, dosaženém vzdělání atd. Technologie umožňující 

nalézt vhodného člověka mají rozsah od jednoduchého vyhledávání pomocí klíčových slov po 

sofistikované algoritmy umělé inteligence, které využívají neuronové sítě a rozhodovací 

stromy. Je však velmi obtížné udržovat tyto systémy v aktualizované verzi.  

Systémy LLS poskytují přístup k databázi, ve které je možné nalézt zkušenosti 

spojené s řešením běžných problémů. Problémy jsou zde popsány ve formě strukturovaných 

případů. Tyto systémy jsou často podporovány inteligentními technikami pro vyhledávání. 

Expertní systémy jsou systémy simulující rozhodování lidského experta. Jejich přínos 

byl prokázán v situacích, kdy bylo pro rozhodnutí problému zapotřebí velkého množství 

znalostí. Tyto systémy jsou uplatňovány také v případě nedostatku času na rozhodnutí, nebo 

kdy může být rozhodnutí experta ovlivněno vnějšími faktory, jako je stres, napětí a nervozita. 

Znalosti lze v expertních systémech reprezentovat použitím několika základních typů 

schémat. Nejběžnější z nich jsou pravidla, sémantické sítě a rámce. Znalosti lze tedy 

reprezentovat použitím třech obecných schémat: případů, pravidel a modelů. Případové 

uvažování (Case-Based Reasoning, CBR) reprezentuje znalosti získané ze zkušeností, jako 

jsou různé události nebo specielní případy problémů a řešení. Pravidlové systémy (Rule-

Based Systems, RBS) používají znalosti uspořádané v pravidlech, které reprezentují heuristiky 

člověkem často užívané při řešení složitých problémů.  

Repositář znalostí shromažďuje a zpřístupňuje všem zaměstnancům základní 

informace o struktuře organizace, o jejích výrobcích, zákaznících a podnikových procesech. 

Může mít formu on-line přístupného počítačového skladu expertíz, znalostí, zkušeností a 

dokumentací. Vytvořením repositáře jsou znalosti sesbírané, shrnuté a integrované vzhledem 

ke svým zdrojům. Základní typy znalostních struktur, které lze reprezentovat v repositářích 

znalostí zahrnují: obrazové struktury; zvuky a signály; texty; relační data; formuláře, šablony, 

zprávy, grafy, diagramy, rozhraní); CBR; RBS; procesy; modely (MBR, rámce a simulace). 
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5.3 Návrhy a doporučení v oblasti hodnocení znalostí 

  V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti hodnocení znalostí jsme se setkali 

s rozdílnou představou zaměstnance a společnosti o hodnotě znalosti. Nedostatkem se stala 

neschopnost zjistit hodnotu znalosti z vyráběných komodit. Případ, kdy mají dva pracovníci 

na stejné pozici totožný plat, přičemž jeden z nich je více iniciativní, je v současnosti naprosto 

normální. Velkým nedostatkem, který je nutné řešit, je neschopnost určení ceny znalostí. 

5.3.1 Měření a hodnocení intelektuálního kapitálu 

Nedílnou součástí znalostního managementu je hodnocení jeho účinnosti včetně 

účinnosti všech vynakládaných nákladů. Hodnocení účinnosti zahrnuje pokusy o měření 

hodnoty báze znalostí a o vyjádření hodnoty znalostí jako součásti úhrnného podnikového 

kapitálu. Management musí všechny motivovat jednak poskytováním stejných možností a 

příležitostí k rozvoji a jednak systémem oceňování a odměňování. Management společnosti 

by měl vyhodnocovat a odměňovat výkony, jednání a přístupy které jsou potřebné a žádoucí.  

Dobře zvolená měřítka hodnocení se zaměřují na důležité aspekty, pomáhají k 

dosažení cílů společnosti a poskytují standardy pro další použití. Nejefektivnější se jeví být 

víceúrovňový a vícerozměrný přístup k měření a vyhodnocování. Měřítka by měla být přímo 

spjata s cíli a strategiemi společnosti.  

Existují tři všeobecné kategorie měřítek:  

 Výsledky (minulost) 

 Procesy (současnost) 

 Zdroje (budoucnost) 

To kromě jiného znamená, že soustředění se na hodnocení zdrojů, jakými jsou 

intelektuální aktiva, je klíčové pro usměrnění organizace k budoucím úspěchům. Je důležité 

se soustředit na hodnocení nehmotných aktiv. Byly vytvořeny měřítka, týkající se zejména 

kompetence pracovníků. Doporučila bych společnosti vypočítání indexu účinnosti 

intelektuálního kapitálu, pro který lze použít tyto měřítka: podíl na trhu, index spokojenosti 

zákazníků, index vůdcovství, index motivace, zdroje pro výzkum a vývoj (celkové zdroje), 

hodiny školení (zaměstnanec/rok), výkonnostní (kvalitativní) cíle, udržení pracovníků, 

administrativní účinnost (výnosy - převrácená hodnota k chybám a výdejům).  
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5.3.2 Měření způsobilosti organizace  

 V současnosti jsou neustále vyvíjeny a navrhovány nové nástroje, ukazatele a 

normativy pro měření a hodnocení zaměstnanecké způsobilosti. Je nutné však zmínit, že 

jednotlivé výkazy o stavu nehmotného majetku nejsou zatím nijak rozšířeny. Je to zejména 

z důvodu, že řada manažerů tyto výkazy považuje za nesmyslné, nebo nechápe jejich význam. 

Dalším důvodem je obava, že by mohly výkazy odhalit fakta, která manažeři nechtějí 

publikovat. Metodiku měření a hodnocení nehmotného majetku je však důležité neustále a 

systematicky rozvíjet. Měření způsobilosti zaměstnance se člení do tří skupin, ve kterých lze 

měřit růst (obnova), účinnost a stabilitu. Toto měření bych společnosti doporučila. 

 V první skupině lze měřit růst způsobilosti organizace několika ukazateli. Například 

počtem let v profesi, úrovní vzdělání odborníků (ovlivňuje stanovení jejich způsobilosti, zda 

mají schopnosti dosáhnout úspěchu organizace), náklady na školení a vzdělávání (náklady se 

neprojevují ve finančních výkazech, protože neprobíhají ve formálních kurzech, ale v průběhu 

pravidelných schůzek s klienty a v průběhu výzkumně rozvojových programů), známkováním 

odborníků (tří-pětibodová stupnice, která se váže na vývoj jejich kariéry), a fluktuací 

způsobilosti odborníků (jak fluktuace ovlivňuje způsobilost společnosti).  

 V druhé skupině lze měřit účinnost způsobilosti organizace třemi ukazateli: 

zastoupení odborníků ve společnosti (představuje klíčový ukazatel účinnosti), pákový efekt 

(ukazuje, jak důležití jsou odborníci pro schopnost organizace generovat výnosy) a přidaná 

hodnota na odborníka (vyjadřuje, kolik hodnoty odborník vytvoří).  

 V poslední skupině lze měřit stabilitu způsobilosti organizace několika ukazateli. 

Například průměrným věkem (starší lidé jsou stabilnější zaměstnanci, nemají sklon opouštět 

organizaci, organizace s vyšším průměrným věkem je pokládána za stabilnější), senioritou 

(vyjadřující počet let zaměstnání v jedné organizaci), relativní platovou pozicí (je obvykle 

vyjádřena ve formě indexu, má vysokou informační hodnotu, protože měří relativní úroveň 

nákladů ve srovnání s konkurencí) a mírou fluktuace odborníků (srovnává se s ostatními 

organizacemi, je-li fluktuace velmi nízká (pod 5%), znamená to, že je organizace stabilní). 
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5.4 Návrhy a doporučení v oblasti sdílení znalostí 

 V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti sdílení znalostí jsme se setkali 

s nedostupností internetu na některých pracovištích, což může tvořit bariéry sdílení znalostí. 

Ve společnosti se lze setkat i s neochotou sdílet své nabyté znalosti s ostatními zaměstnanci.  

Za jednu z největších mezer lze pokládat uživatelsky nevhodně uspořádaný interní systém 

(intranet). Největším nedostatkem je však neexistence motivačního systému pro sdílení 

znalostí.  

5.4.1 Intranet 

 Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie jako internet. Je ale 

„soukromá“. To znamená, že je určena pro použití menší skupiny uživatelů (například 

pracovníci určitého podniku). Je nezávislý na internetu. Typickým obsahem intranetu bývají 

interní podnikové informace, jako jsou pravidla, postupy, principy, dokumenty, formuláře, 

směrnice a normy. Intranet ve společnosti DEZA, a. s. je zastaralejší formou prezentace. Je 

uživatelsky formou nevhodnou, jelikož může zabránit svou nepřehledností dalšímu sdílení 

znalostí. Protože je obsah intranetu společnosti velmi široký a aktualizovaný, doporučila bych 

společnosti přepracovat vzhled a uživatelské prostředí do více přehlednější formy 

prezentace. Nyní se jedná o seznam jednotlivých dokumentů, seřazených bez jakéhokoliv 

smyslu. Nové prostředí intranetu by mělo být přizpůsobeno jednotlivým uživatelům, dle jejich 

pracovní pozice, tak aby se například na úvodní stránce objevovaly dokumenty, s kterými 

nejčastěji operují. Logicky uspořádané pořadí dokumentů by se mělo týkat i ne moc 

důležitých informací, jako je jídelní lístek či výlety za poznáním. Představa intranetu 

zobrazovaného jako webové stránky je velmi reálná. Webové stránky společnosti jsou totiž 

jednoduše a přehledně zpracovány. Nový intranet by měl obsahovat políčko pro rychlé 

vyhledávání, založené na klíčovém slovu, či rozšířeném hledání například dle jména osoby, 

pozice a data vydání dokumentu. Nová forma intranetu se může pro zaměstnance stát velmi 

příjemným a snadně dostupným prostředkem pro sdílení znalostí. Jejich trpělivost a ochota 

sdílet své znalosti bude s interaktivním systémem mnohem vyšší. 

5.4.2 Motivační systém pro sdílení znalostí 

 V byrokratických organizacích jsou zaměstnanci a manažeři odrazováni od sdílení 

znalostí. Ve skutečnosti je často opak pravdou: znalost je považována za zdroj síly, moci, a 

její skrývání nejenom že je očekávané, ale občas dokonce i odměňované. Problémem je však 
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motivovat pracovníky k tomu, aby neváhali použít znalosti vyvinuté někým jiným. Jednou ze 

základních bariér transferu znalostí je nedostatečná motivace, jak na straně zdroje, tak na 

straně příjemce znalosti. Peněžní odměnu, která je přímo úměrná výsledku provedené práci, 

můžeme považovat za motivaci. Zaměstnanci si ovšem cení i společenského uznání, pochvaly 

nadřízeného či vztahů na pracovišti, které sdílení znalostí absolutně podporují. Společnosti 

bych doporučila vytvořit motivační systém aplikovatelný na všechny oblasti modelu. 

 Podle Bureše (2007) je pro získání informací o motivačním programu ve vztahu 

ke znalostnímu managementu, možné základní práce, kterými jsou příprava, tvorba a 

realizace, rozčlenit do následujících základních fází: 

1. Analýza motivační struktury zaměstnanců organizace a vyhodnocení povahy jejich 

spokojenosti či nespokojenosti s organizací znalostního managementu. Tato analýza vede 

k identifikaci kritických míst v oblasti motivace pracovního jednání zaměstnanců. 

2. Stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů motivačního programu. Určení oblastí 

znalostního managementu, na které je třeba působení motivačního programu především 

zaměřit (tvorba znalostí, kodifikace, sdílení nebo distribuce znalostí). 

3. Zpracování charakteristiky současné výkonnosti pracovníků ve znalostním 

managementu a stanovení její žádoucí cílové úrovně. Tzn. jaká je realita práce se 

znalostmi a zdroji v organizaci a čeho je potřeba dosáhnout. 

4. Vymezení potenciálních stimulačních prostředků ve vztahu k práci se znalostmi. Smysl 

této činnosti spočívá ve vytvoření optimálního výběru konkrétních forem stimulace. 

5. Výběr konkrétních stimulačních prostředků a stanovení podmínek jejich uplatňování. 

Je zde důležitý předpoklad účinnosti jakéhokoliv stimulu, který si někteří vedoucí 

pracovníci neuvědomují, a tím je jeho podmíněnost pouze při splnění určité podmínky. 

6. Vlastní sestavení motivačního programu ve formě podnikového dokumentu. 

7. Seznámení všech pracovníků s přijatým motivačním programem. Potřeba tohoto 

kroku spočívá v ověření zkušenosti, že samotné vědomí pracovníků, že o nich vedení ví a 

něco pro ně dělá, má výrazně pozitivní vliv na jejich prožívání a práci se znalostmi. 

8. Kontrola výsledků uplatňování motivačního programu a realizace jeho možných 

úprav. 
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5.5 Návrhy a doporučení v oblasti distribuce znalostí 

 V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti distribuce znalostí jsme se setkali 

s informačními ztrátami a nepřehledností informačních zdrojů. Není bohužel zavedeno ISO 

9004, které odkazuje na rozvoj znalostí zaměstnanců. Tuto certifikaci bych společnosti, pokud 

chce efektivně pracovat se znalostním managementem, silně doporučovala. Jako hlavní 

doporučení bych zvolila nákup systému SAP, který společnosti pomůže zefektivnit procesy. 

Pro lepší distribuci znalostí doporučuji zavést data mining a specializované znalostní systémy.  

5.5.1 Pořízení systému SAP 

 SAP je především softwarová firma, jejímž hlavním zaměřením jsou informační 

podnikové systémy. Systémy mohou být různé a odlišně nakonfigurované, protože mají tzv. 

modulární architekturu - tj. sestávají se z různých modulů jako logistika, finance, účetnictví, 

mzdy atd. Zákazník má obvykle možnost si vybrat, které moduly chce a které ne, případně si 

další moduly, doobjednat. "Klasický" systém SAP je typickým představitelem systémů, 

kterým se říká ERP, tedy plánování podnikových zdrojů. Vedle toho nabízí SAP i CRM 

(Customer Relationship Management) systém, systém pro správu informací o zákaznících.  

Společnost SAP nabízí, za poplatek, také projektové školení, což je forma vzdělávání 

před koupí systému. Součástí nabídky je vyškolení všech zaměstnanců pracujících 

v budoucnu s tímto systémem. Školení je řešeno maximálně efektivním způsobem, přesně tak, 

jak to zákazníkovi vyhovuje. Stanovení termínu, místa, rozsahu a tempa se přizpůsobuje dle 

potřeb zákazníka a dle harmonogramu projektu. Obsah školení se pohybuje od zjištění 

aktuálních potřeb zákazníka z pohledu připravovaného projektu, přes doporučení SAP ČR 

sestavené na základě dlouholetých zkušeností, až po přípravu plánu a formy školení, 

dokumentace, školících systémů, obsahu kurzů a ověření znalostí. Celý školící proces je 

technicky a organizačně zajištěn společností SAP. V případě zájmu o školení lze společnost 

kontaktovat na emailové adrese: education@sap.com. 

Společnosti bych doporučila pořízení tohoto systému SAP Best Practices pro 

chemický průmysl, poskytující podrobnou dokumentaci podnikového procesu, která 

ztělesňuje desetiletí zkušeností výrobců v chemickém průmyslu. Best Practices pokrývají 

výrobní a administrativní scénáře jako např. zpracování, nepřetržitá výroba a výroba malých 

sérií, manipulace s nebezpečnými produkty. Navíc společnost SAP může software upravit tak, 

aby podporoval klíčové podnikové procesy. 
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5.6 Návrhy a doporučení v oblasti deponování znalostí 

 V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti deponování znalostí jsme se setkali 

s neexistencí datového manažera ani jiných kompetentních osob pracujících se znalostmi. 

Zavedení datového manažera a spolupracujících lidí bych společnosti doporučila, především 

z organizačních a personálních důvodů. Zpětné ověřování znalostí zaměstnanců již bohužel 

není v silách vedoucích. Ve společnosti schází motivace pracovat s anglicky psanými texty, 

převážně však s reglementy. Za další nedostatek v této oblasti lze považovat nezavedení 

znalostního auditu. Pro získání přehledu o znalostech a jejich využitelnosti, bych společnosti 

doporučila znalostí audit provést.  

5.6.1 Datový manažer a role ve znalostním managementu 

Datový manažer je osoba, která by se ve společnosti starala o třídění, zpracování a 

archivaci znalostí, ve společnosti neexistuje. Tuto práci dělá buď samostatně, nebo ji „získá“ 

jako funkci navíc. Datový manažer si, na rozdíl od nositele znalostí, musí dát tu práci, aby 

mnohdy z obrovského množství dat separoval přesně ta potřebná. Například přesně víme, 

kolik nás stála oprava stroje, ale netušíme, kolik jsme při opravě nemuseli zaplatit, kdyby se 

povedla na poprvé a správně. Data manažer je blízkým spolupracovníkem nositele znalostí, 

připravuje a zpracovává data pro další postup.  Tím získá nová znalost potřebný formát 

užitečnosti, důkaz přínosu. Datový manažer se tak stává důležitým členem týmu v procesu 

třídění znalostí.  

Znalostně orientovaný personál zahrnuje všechny znalostní pracovníky, tedy 

každého, kdo ve své každodenní práci tvoří, sdílí, vyhledává nebo používá znalosti. Je zřejmé, 

že sem patří všichni duševně pracující a také některé dělnické profese.  

Jako specialisti pro znalostní management jsou velmi významní doménoví experti, 

kteří tyto znalosti vyhodnocují, vybírají a organizují. Jiní odborníci na znalostní management 

zahrnují mezi specialisty také znalostní inženýry. Znalostní inženýři jsou potřební k určení 

struktury uvažování a znalostí doménových expertů, a k odkrytí nevyslovených expertních 

znalostí, aby je bylo možné zahrnout do repositáře. 

Ředitel pro znalostní management (Chief Knowledge Officer, CKO) obhajuje a 

prosazuje přístupy založené na znalostech a učení. Vyvíjí, implementuje a kontroluje znalosti 

infrastrukturu organizace. Měl by zabezpečovat primární styk s externími poskytovateli 

informací a znalostí a poskytovat zásadní podněty pro vytváření znalostí a používání procesů, 
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které už v organizaci existují. Má vedoucí úlohu při návrhy a implementaci znalostní 

architektury organizace. Měl by mít hluboké znalosti v některých aspektech managementu 

znalostí, jako je jejich vytváření, šíření a aplikace. Jako správný ředitel by měl být seznámen 

se znalostně orientovanými společnostmi a technologiemi, jako jsou knihovny a groupware. 

Někteří autoři se domnívají, že by měl mít i zkušenosti z oblastí re-engineeringu, inovativní 

IT a managementu změny. 

5.6.2 Znalostní audit 

 Znalostní audit je systematický průzkum znalostních aktiv firmy i souvisejících 

systémů podporujících znalostní management. Znalostní audit označovaný jako "mapování 

znalostí" - nepředstavuje jednorázový úkol. Jedná se o permanentní hledání míst jejich 

uložení, vlastnictví, životního cyklu a dalších atributů. Objektivní znalostní audit by měl 

provádět externí subjekt. Je nutné počítat s tím, že důkladný audit znalostí není levnou 

záležitostí. Smyslem auditu znalostí je zjistit odbornou kvalifikaci jednotlivých pracovníků i 

celých týmů a následně stanovit možné dopady odchodu zaměstnanců na intelektuální kapitál 

firmy. Hlavním důvodem pro provádění znalostního auditu je skutečnost, že většina firemních 

znalostí je ukryta (některé studie uvádí dokonce 80 %).  

Předmětem mapování znalostí je prakticky vše, co nějakým způsobem souvisí se 

znalostmi, jejich toky, ukládáním a využíváním. Jedná se o atributy jako např. místo, 

vlastnictví, přístupová práva, časové hledisko, statistika, paměťová média, komunikační 

kanály a vztahy. Znalostní audit musí nutně zahrnovat co největší počet pracovníků ve firmě.  

Znalostní audit spočívá v důkladném a dlouhodobém sběru informací. Jedná se 

například o strukturované i nestrukturované rozhovory s pracovníky na všech úrovních, 

diskusní skupiny, dotazníky, simulace, pozorování, monitorování komunikačních toků na síti, 

procesní dokumentace, mapování formálních i neformálních setkání, dotazování externích 

subjektů. Zjištěné znalosti lze nejrůznějším způsobem kodifikovat například převodem 

zjištěných znalostí do pravidel, uložením za podpory softwaru či vytvořením znalostní báze. 

Výstupem znalostního auditu je znalostní mapa, obvykle vyjádřená v grafické 

podobě jako síť vazeb mezi úložišti znalostí. Současně zachycuje i toky znalostí mezi uzly. 

Ve vyjádření by neměla chybět identifikace míst, kde dochází ke ztrátám. Využíváním 

výstupů auditu by zároveň mělo dojít ke snížení časového vytížení klíčových odborníků tím, 

že ostatní zaměstnanci sami zvládnou technologie pro efektivnější práci se znalostmi.  
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5.7 Návrhy a doporučení v oblasti ochrany znalostí 

 V rámci zjištěných nedostatků a rezerv v oblasti ochrany znalostí jsme se setkali 

s obtížným omezováním a zašifrováním znalostí. Někteří vedoucí se cítí ve společnosti 

zahlceni daty, z čehož plyne nevhodná organizace jejich práce. Zaměstnanci si své znalosti 

velmi dobře střeží, jelikož mají o své pracovní místo strach. Jejich pocit nenahraditelnosti 

plyne z vysokého mínění o sebe samých.  Hlavním nedostatkem byla shledána neexistující 

směrnice k ochraně cenných dat. 

5.7.1 Směrnice k ochraně dat 

Ochrana dat ve společnosti je podpořena informačními technologiemi. Tyto data jsou 

pro společnost natolik cenné, že musí být zabezpečena přístupovým jménem a heslem. Ostatní 

informace a znalosti zaměstnanců, které nabyli za dlouhá léta praxe ve společnosti, nejsou 

prakticky nijak chráněna. Neexistuje dokument, jenž by definoval znalosti a informace, které 

mohou být ze společnosti vyneseny, a které ne. Ochrana, těchto převážně tacitních znalostí, se 

pak stává neúčinnou a mnohdy dobře využitelnou ve prospěch konkurence či zákazníka. 

V tomto případě bych společnosti doporučila navrhnout dokument, který by definoval veškeré 

cenné znalosti společnosti. Může se jednat o licence, patenty, ale například i o zkušenosti 

pracovat se speciálním informačním systémem nebo programem, které vlastní zaměstnanci. 

Pro určení cenných dat pro společnost lze využít autorský zákon. Autorské právo je 

právnický termín, který popisuje právo duševního vlastnictví. Autorské právo umožňuje 

autorovi mít ze svého díla příjem a kontrolovat, jak bude s jeho dílem nakládáno. Autor má ke 

svému dílu jak ekonomická, tak morální práva. Existují různé druhy práv zahrnující právo na 

sdělování díla veřejnosti či právo na rozšiřování. Právo na sdělování díla veřejnosti je 

výlučné právo autora udělit svolení nebo zakázat sdělování jeho díla veřejnosti jakýmkoli 

způsobem. Právo na rozšiřování je výlučné právo autora udělit svolení nebo zakázat 

jakoukoli formu šíření svého díla na veřejnosti prodejem nebo jinak. To mu umožňuje 

kontrolovat šíření jeho díla (prodej, pronájem, půjčování). V obou případech by byla 

společnost autorem všech znalostí, měla by tedy právo s nimi operovat a určovat komu a co 

může být bezplatně distribuováno. Porušování autorských práv je závažným trestným činem, 

jelikož hlavním účelem autorských práv není pouze ochrana zájmů autora/tvůrce, ale také 

podpora šíření znalostí. Záleží pouze na společnosti, zda ano či ne, případně jaké sankce nebo 

pokuty uplatní při opakovaném šíření cenných znalostí svých zaměstnanců. 
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6. ZÁVĚR 

V dnešním tržním prostředí je jedinou jistotou přetrvávající konkurenceschopnosti 

znalost. Úspěšné společnosti proto málokdy imitují výrobky jiných, ale vytvářejí nové 

znalosti, které v rámci celé organizace rozšiřují a dále pak implementují do nových výrobků, 

které tím průběžně inovují. Odborná způsobilost a znalosti zaměstnanců dnes představují ten 

nejcennější kapitál, se kterým organizace mohou nakládat. Bohužel, současné tendence 

vývoje světové ekonomiky potvrzují, že toto jakoby klišé je jednoduše pravdou. Rozvoj 

organizací v současném tvrdém konkurenčním prostředí informační společnosti tedy do 

značné míry záleží na schopnostech sdílet a využívat znalosti zaměstnanců všech 

podnikových úrovní lépe a rychleji než konkurence. Zjednodušeně řečeno, jde o získávání 

konkurenční výhody. Organizace, která informačního a znalostního potenciálu využít 

nedokáže, se může dostat do výrazných problémů, které v mnoha případech nelze ani vyčíslit. 

Naopak, cílevědomým sdílením informací a znalostí mezi zaměstnanci by mělo docházet 

k trvalému rozšiřování a zlepšování znalostního zázemí v podnikové praxi. 

Znalostní management hraje klíčovou roli ve vytvoření takového systému sdílení 

znalostí, který zajistí, aby znalosti, existující na jednom místě, byly využívány v celé 

organizaci - tzn. aby se co nejrychleji rozšiřovaly mezi lidmi a trvale se doplňovaly a 

aktualizovaly. Tento proces souvisí s týmovou prací i s úrovní firemní kultury. Efektivní 

řízení znalostí by se mělo postarat o to, aby nebyly ani informace ani znalosti pouze 

hromaděny, ale aby byly racionálně využívány s cílem úspor na nákladech, k trvalému 

zkrácení doby trvání podnikových procesů, větší flexibilitě a v důsledku toho i ke zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo identifikovat a zhodnotit, na základě 

teoretického a analytického výzkumu, prvky a aspekty znalostního managementu 

ve společnosti DEZA, a. s. Teoretický cíl představoval zmapování zdrojů znalostí. Součástí 

zmapování bylo také vymezení základních pojmů, jako je znalost, informace, data, znalostní 

management a podnik, znalostní pracovník a další. Nechyběla ani klasifikace, metody 

hodnocení a řízení znalostí. Za výzkumný cíl práce byla považována analýza uplatňovaných 

principů a prvků znalostního managementu pomocí vytvořeného modelu.  
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V teoretické části diplomové práce jsem se snažila shrnout a přiblížit pojmy týkající se 

především vymezení znalostního managementu, jeho prvků a principů, znalostní strategie, 

znalostní společnosti, znalostních pracovníků a explicitních a tacitních znalostí. Nově získané 

poznatky jsem využila při tvorbě analýzy, která je hlavní a nosnou náplní výzkumné části. Pro 

účely analýzy principů a prvků znalostního managementu jsem oslovila společnosti DEZA, a. 

s. V analytické části jsem se zaměřila na znalostní model, skládající se z 5 základních částí 

(tvorba znalostí, kodifikace znalostí, hodnocení znalostí, sdílení znalostí, distribuce znalostí), 

doplněných o deponování a ochranu znalostí. Uplatnění jednotlivých částí modelu bylo 

zkoumáno, po konzultaci s generálním ředitelem společnosti, pouze s vedoucími pracovníky, 

kteří mají k této oblasti nejblíže. V diplomové práci jsem uplatnila a použila několik metod, 

které mi pomohly potřebné informace získat. Klíčovou metodou zkoumání, kterou jsem 

využila, byla metoda polostandardizovaného rozhovoru s vedoucími pracovníky, konkrétně 

pak s personálním a finančním ředitelem a s ředitelem výzkumného úseku. Využila jsem také 

studium teoretických a podnikových materiálů. Díky rozhovorům s vedoucími pracovníky 

společnosti a studiu podnikových materiálů jsem získala cenné informace o společnosti, její 

vzdělávací strategii, podnikové kultuře, hlavních cílích, informačních a výrobních 

technologiích. Při prvním osobním setkání s vedoucími pracovníky, jsem se dozvěděla mnoho 

informací, které mi umožnily ucelit pohled na tuto společnost a vžít se více do jejího 

fungování. Hlavním podkladem pro návrhy a doporučení společnosti byl polostandardizovaný 

rozhovor. 

Pokusu objasnit nefungující principy znalostního managementu, navrhnout a doporučit 

další postup, je věnována předposlední kapitola. Jednotlivé návrhy byly rozděleny, dle 

modelu, do 7 částí. Ke každé z nich jsem navrhla 1-2 doporučení vycházející z analyzovaných 

nedostatků a rezerv managementu znalostí. Byla zhodnocena také problematika nákladovosti 

tvorby, udržování a rozvoje znalostního managementu. Vedení společnosti chápe znalostní 

management jako neodmyslitelnou součást podnikových procesů. V některých oblastech však 

stále vidí nedostatky, které by rádi omezili či úplně odstranili. Návrhy a doporučeními bych 

chtěla společnosti pomoci zefektivnit jejich podnikové procesy a přispět tak k lepšímu 

fungování a uplatňování znalostního managementu ve společnosti.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

BSC  Balanced Scorecard 

TQM  Total Quality Management 

LSS  Lean Six Sigma  

ISO  International Organization for Standardization 

ČSN  Česká Soustava Norem 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

VV  Vrcholové Vedení 

DNM  Dlouhodobý Nehmotný Majetek 

OECD  Organization for Economic Cooperation Development 

IT  Information Technology 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

PVC  Polyvinylchlorid 

SEAL  Servisní Analytická Laboratoř 

BOZP  Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 

RC  Responsible Care 

TRINS  Transportní Informační a Nehodový Systém 

ECM  Enterprice Responsible Management 

SAP  Systems - Applications - Products in data processing 

ICT  Information and Communication Technologies 

CMS  Content Management System 

CBR  Case-Based Reasoning 

RBS  Rule-Based Systems 

MBR  Master Boot Record 

ERP  Enterprise Resource Planning 

ECM  Enterprise Content Management 

CRM  Customer Relationship Management 

CKO  Chief Knowledge Officer 

 


