
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá sociologickou a organizační změnou ve společnosti OKD, a.s. 

Práce navrhuje změnu kultury a struktury společnosti. Vyzývá k otevřenosti pomocí firemní 

pyramidy a firemní šachovnice. Navrhuje transparentnost pomocí digitálních procesních knih. 

Navrhuje změnu organizační struktury a decentralizaci části společnosti. Diplomová práce 

doporučuje zavedení interního trhu práce. 
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Abstract: 

The master thesis discusses the sociological and organizational changes in the company OKD, 

a.s. The thesis proposes a changes of culture and strukture in company. It calls for opennes by 

Pyramid Company and corporate chess board. The thesis calls for transparency by digital 

process books. Paper proposes changes to the organizational structure and decentralization of 

part the company. The master thesis recommends the establishment of an internal labor 

market. 
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Úvod 
 

Změny jsou všude okolo nás, vţdy byly a vţdy budou. Bez neustálého zavádění změn se dnes 

neobejde ţádný podnikatelský subjekt, který plánuje svou dlouhodobější perspektivu. Na 

změny můţeme nahlíţet reaktivně, tedy reagovat na události, aţ přijdou, nebo proaktivně, 

tedy změny plánovat. Tato diplomová práce na téma Management změn zahrne obě aktivity, 

na jejichţ základě bude navrţeno společnosti OKD, a.s. (dále jen OKD) učinit několik velmi 

významných změn z důvodu řešení viditelných i prozatím skrytých nedostatků. 

 

Ve společnosti OKD se v posledních letech velmi mohutně investuje do změn 

technologických celků, techniky, lidských zdrojů, bezpečnosti a procesů řízení on-line, přesto 

však celý lidský kapitál firmy není dosud se změnami vyrovnán a ztotoţněn, coţ vede            

k zkreslování problémů, nadhodnocování úspěchů výroby, k nevyuţití moţností důlní 

techniky, k jejímu poškozování, k neuplatnění znalostí lidského kapitálu a tím k vytváření 

nedůstojného prostředí. V neposlední řadě ze společnosti odcházejí demotivovaní strategicky 

potřební specialisté, bez kterých pak nelze dostatečně odborně plánovat další rozvoj 

společnosti, nebo rychle a správně řešit provozní problémy. V diplomové práci budou 

navrţeny a zdůvodněny sociologické a organizační změny ve společnosti OKD, s cílem 

zefektivnit vnitřní systém komunikace, strukturu a vyuţití lidských zdrojů v podniku. Změny 

se budou týkat nejen lidských zdrojů, ale i technické struktury toku informací, jejího 

následného zapojení do řízení provozu výroby a rychlého a odborného zásahu v případě 

provozních poruch nebo havárií. 

 

Téma Management změn jsem pro společnost OKD vybral záměrně, protoţe v hornické 

činnosti se technologie a postupy práce po mnoho let výrazně neměnily a lidé ve společnosti 

jsou tedy vůči změnám naladěni negativně. Nalézt řešení jak lidské zdroje nasměrovat ke 

změnám tak, aby je sami vyţadovali a vyhledávali, je pro mne velkou výzvou a doufám 

dobrou pomocí pro nového investora OKD, který v důlních podnicích nyní mění kompletní 

dobývací technologie, mohutně digitalizuje výrobu a investuje do všech procesů ve firmě. 

Změn je nyní v OKD mnoho a pro mnohé zaměstnance jsou moţná rychlejší, neţ jsou 

schopní přijmout. Tato diplomová práce se pokusí nalézt řešení, jak situaci zlepšit.  
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1. Management změny 
 

 

Jestliţe poloţím zaměstnancům otázku, zda chtějí něco změnit, odpověď je obvykle záporná. 

Změny nejsou oblíbené. Lidé se změn obávají také z důvodu toho, ţe nemají jistotu, zda by je 

dokázali realizovat. [21] 

 

Ale co činit v případě, kdyţ vidím, ţe stabilita firmy a její efektivita můţe být lepší? Pak 

kaţdý den odkládání změn je pro firmu drahý. 
 

Proti změnám působí stereotypní jednání, nedostatečná komunikace, moţnost vlivného 

člověka zablokovat snahy o nové vize a inovace, nedostatečná aktivita při zapojování 

znalostního potenciálu, zúţení problematiky změn pouze na vedení podniku a rozpory mezi 

řídícími a realizačními sloţkami. [5] 

 

1.1. Vstup do managementu změn 

Důvody ke změnám v podniku mohou být různorodé, ale nejčastějším motivem je sníţení 

nákladů a zvýšení zisku, tedy důvody ryze ekonomické. Je však dobré si uvědomit,               

ţe ekonomie má filozofický základ, takţe sebelepší myšlenka a následně vyprojektovaná 

změna je jen jedním z pohledů na podnik, jeho moţnosti, výsledky a hodnoty. Management 

změn provázán s ekonomií jako vědou by jistě měl ctít také etiku, lidské chování a lidský 

úsudek. 
 

Ve společnosti je zapotřebí vypracovat inspirativní vize, zjednodušit organizační strukturu     

a z výroby udělat trţní zbraň. [8] 
 

Motorem, který bude změny pohánět a usměrňovat, je management organizace na všech jeho 

úrovních řízení. Je zapotřebí otevřeně vyjmenovat chyby, jeţ by vedly k selhání moţnosti 

změny zavést, např.:  

 ve společnosti není dostatečně silná koalice k prosazení změn, 

 ve společnosti jsou přítomni samolibí a arogantní lidé, 

 smysl a síla vize se podceňuje, 

 opomenutí důleţitosti dostatečné komunikace ve společnosti, 

 moţnost vytvořit překáţky, které by novou vizi zablokovaly, 

 neochota k vyhledávání a oslavování krátkodobých vítězství, nebo 

 přílišné zesilování úspěchů a krátkodobých vítězství, 

 opomenutí legislativního zakotvení změn do kultury společnosti. [5] 
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1.2. Uplatnění nových myšlenek nebo chování v organizaci 
 

 

Systematické odvrhování zastaralého je jak nejdůleţitějším, tak i nejobtíţnějším krokem 

inovační činnosti. [7] 

 

Vytváření databáze inspirujících podnětů a postřehů od zaměstnanců a vyhledávání světových 

informací vhodných k uplatnění ve firmě, je bojem o stabilitu firmy v trţním prostředí.  
 

Jelikoţ je kaţdá snaha společnosti silně provázána s lidskými zdroji, tak by se zcela zásadně 

měl změnit i náhled na zaměstnance a jejich vztah vůči organizaci. Zaměstnanec by měl být 

povaţován za rovnocenného partnera v podnikání, za někoho, kdo na trhu práce nabízí svoji 

hodnotu pracovní síly pro společnost a svobodně se podílí na smlouvě o podmínkách,           

za kterých bude spolupráce oboustranně výhodná. V některých velkých nadnárodních 

společnostech mají vizi, podle které je kaţdý zaměstnanec podnikatelem sám o sobě. Tím,     

ţe se chová jako podnikatel, snaţí se dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek, je mnohem 

mobilnější a snaţí se vyhledávat a vyuţívat příleţitosti, ochotně investuje do svého rozvoje    

a zvyšuje tak svou trţní cenu a tím i cenu společnosti. Na druhou stranu, z pohledu 

organizace, to můţe znamenat zvýšené riziko fluktuace, protoţe zaměstnanci mohou rychleji 

ztratit schopnost loajality vůči společnosti. Ale znalosti jsou cenným kapitálem, zhodnocují 

lidské zdroje a fluktuaci se dá bránit jiným způsobem, např. tím, ţe v naší republice lidé slyší 

na benefity. Dobré firmy usilují o efektivní řízení znalostí, stávají se učícími se organizacemi 

a podporují kreativitu a inovaci. [17] 

 

Sednu-li si se spolupracovníky do pohostinství, tak kaţdý nalezne mnoho negativ na všech 

pracovních úkonech a jejích souvislostech. Propojit všechny vyslovené nedostatky do 

jednoduchého, pro všechny srozumitelného a v praxi realizovatelného řešení, moc lidí neumí, 

a pokud ve firmě existují, tak jsou zpravidla ukryti do organizační struktury klasického 

funkcionálního typu. Ta určuje, kdo je ředitel, kdo vedoucí, kdo předák, a také je jasně dáno, 

kdo koho bude přesně poslouchat a s kým komunikovat můţe a s kým uţ ne, o čem se mluvit 

smí a co se musí zatajit, co je jeho povinností, i co si eventuálně nesmí dovolit. Je tedy téměř 

jisté, ţe se přes veškeré snahy majitele podniku o otevřenou komunikaci a podporu 

zlepšovatelského hnutí, o výjimečných myšlenkách pracovníků podniku nikdo nedoví, 

maximálně nadřízený vyuţije vizí těchto jednotlivců a pak se postará se o to, aby tyto 

aktivisty okolí vnímalo opovrţlivě. Průbojnější jednotlivci podají zpravidla sami výpověď      

z pracovního procesu a přejdou ke konkurenci. Neprůbojní jsou zneuţíváni mnoho let bez 

změny pracovní pozice a platového zvýhodnění. 
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1.3. Změny by měly být kontinuálním procesem 
 

Současné rychle se měnící prostředí vyvolává i řadu změn v organizacích, mění se vlastníci   

a jejich podnikatelské záměry, mění se profesní orientace a nároky na management a na 

zaměstnance. Pokud chce společnost úspěšně obstát v boji s konkurencí, musí být silná           

a pruţná. Pokud bude fungovat nehospodárně a neefektivně, tak neobstojí. [2] 

 

Změny jsou často řešeny pomocí kapitálu, ač to můţe představovat problém. Snahy                

o modernizaci provozů mohou dospět aţ do stádia, kdy rozhodování o další a další 

automatizaci uţ nemá efekt a jsou spíše narkotikem. Znevaţuje se a podceňuje úloha dělníků, 

z důleţitých provozů se propouštějí inţenýři, bezhlavě se sekají náklady, ztratí se vstřícnost   

a zájem o jakost práce. Naivně se očekávají nějaké převratné myšlenky a návrhy na změny    

od různých poradců a laboratoří, neţ aby se pro ně zašlo přímo do výroby. V takové situaci   

je téměř jisté, ţe výrobní náklady uţ budou vţdy vyšší neţ u konkurence. [14] 

 

Management změn by si měl všímat sedmi klíčových zdrojů příleţitostí, proč je dělat: 

 časté neočekávané jevy signalizují, ţe skutečnost není v souladu se záměry, 

 změnila se struktura odvětví nebo trhu a vzniká nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, 

 vznikne nesrovnalost mezi tím, co si společnost myslí a zákazník chce, 

 existují slabá místa procesů, 

 změnila se věková a demografická struktura zaměstnanců, 

 změnily se hodnoty vnímání priorit ve společnosti, 

 existují nové znalosti a vědecké objevy. [7] 
 

Vnímání managementu změn je u kaţdé organizace odlišné. Pro některou organizaci jsou 

změny kontinuálním procesem, pro jiné nemoţnou záleţitostí z důvodu zaţité těţkopádnosti. 

Obecně platí pravidlo, ţe 20% je vţdy proti změně, 60% zaměstnanců sedí na dvou ţidlích     

a 20% je pro změny nadšeno. Problematickou se v managementu změn můţe stát snaha 

změnit postoj u kritických zaměstnanců, protoţe pokud nenaleznu klíč ke vstřícnosti, tak bude 

stát velmi mnoho času a energie, vypořádat se s jejich negativním vlivem. Jako lepší investice 

se jeví podpořit nadšené zaměstnance a přeměnit je na velvyslance změny, kterým vloţím do 

ruky pochopitelné prognózy, srozumitelné scénáře a jasné vize. Škarohlídy tak postavím do 

role, ţe uspějí pouze v případě, kdyţ předloţí lepší koncepci, a to mnohdy není v jejich silách 

a mají tedy k dispozici jen svou sílu moci, kterou ale umí uplatit vţdy velmi důrazně. [10] 

 

Pro kontinuální řetězec změn ve společnosti je nezbytné nastavit systém volné soutěţe. [24] 



5 

 

1.4. Důsledky pochopení a nepochopení změny 
 

 

Uplatňovat poznatky z vědy a výzkumu do praxe, zavádět nové postupy dle získaných nových 

informací nebo převracet negativa na pozitiva je velmi zajímavá práce, avšak nezdar se,         

v případě tak velké společnosti jakou OKD bezesporu je, nepromíjí. Projevil by se jistě 

okamţitě na poklesu hodnoty akcií, coţ by znamenalo přesunutí provozních negativ             

do negativ trţních. 
 

Vznik zcela originální změny můţe přinést zcela mimořádnou odměnu v ţádoucích sloţkách, 

ale můţe být i příčinou velkých ztrát. Důvodem ztrát nemusí být nízká efektivita plánu, ale     

i špatné načasování změny. Dokladem budiţ ţivotní osudy několika upálených vědců v dávné 

historii za to, ţe přinesli odlišný pohled na svět. 
 

Pro úspěšnou změnu platí podmínky provázanosti všech hlavních faktorů, které na změnu 

působí, zdroj = tvůrce změny, originální plán = prostředek, vyzrálost pásma práce a připravenost 

prostředí a doby = času. Se zvyšováním frekvence, hloubky a nepředvídatelnosti změn se jako 

rozhodující dovednost manaţera začíná vyţadovat schopnost efektivně změny řídit. 

Zvládnout tuto dovednost je moţno s vyšším rizikem, ale i ziskem právě tvorbou originálních 

řešení, anebo s klesajícím rizikem i ziskem tvorbou kopií úspěšných vzorů. Čím je kopie 

vícekrát pouţitá, tím je menší riziko změny, ale menší je i její přínos. 
 

Na základě klesajícího rizika i výnosu ze změn lze roztřídit manaţery na ty, co tvoří originály 

a na ty co vytvářejí kopie. Stejné rozdělení změn je moţné nalézt i v přírodních zákonitostech. 

Příroda přímo hýří originalitou různých transformací, jak efektivně zvládnout některé důleţité 

ţivotní funkce. Ţivočichové i rostlinné druhy, kteří ve svém vývoji nevytvořili originální 

změny, nepřeţili nebo ve změněném prostředí ţivoří. [11] 

 

Nepochopení změny můţe mít i silný dopad na zhoršení nebo zablokování stavu stávající 

podnikové kultury, a ta je zrcadlem, ve kterém společnost vidí svou úspěšnost nebo 

neúspěšnost. Pokud by k tomu došlo, tak se stále bude ve společnosti vše jen zkreslovat          

a řešení oddalovat. Předstíráním výsledků bude obraz podnikové skutečnosti pokřivený. [20] 

 

Tomu je zapotřebí čelit tím, ţe lidé ve společnosti budou mít na paměti, ţe organizace je ţivé 

těleso, spojení lidí a strojů, aby dohromady svou součinností zabezpečili vlastní existenci. 

Odměňovány by měly být výsledky. Je tedy zapotřebí důsledky pochopení změn měřit a pro 

sníţení rizika nepochopení změny budou další kapitoly věnovány rozboru sociologické          

a etické problematiky. 
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2. Etické a sociálně-psychologické aspekty změn 
 

Diplomová práce pojednává o managementu změny pro více neţ 14 tisíc zaměstnanců. Je 

tedy zřejmé, ţe není moţné postavit záměr realizace změn na souhlasu několika 

zainteresovaných jedinců. Realizaci prostě budou provázet všechny moţné kombinace 

kladných i negativních postojů. Aby bylo moţné nalézt řešení, je zapotřebí vypracovat 

sociologický, dále pak etický a psychologický pohled a pouţít je jako podklady pro řešení 

změn, které budou provázet tuto diplomovou práci. 
 

2.1. Mechanismy sociální změny 
 

Transformací Collinsova
1)

 teoretického modelu do managementu změn získáme předpoklad, 

ţe sociální změny budou provázeny mechanizmy, které ovlivňují mnoţství a rozdělování 

generalizovaných kulturních zdrojů, partikularizovaných kulturních zdrojů a emocionálních 

energií. Jinak řečeno: Hluboká změna sociální struktury je de facto důsledkem změn jednoho 

z těchto tří druhů mikrozdrojů a měli bychom s tím počítat. 
 

Ke změnám generalizovaných zdrojů dochází na základě zavedení nových komunikačních 

technologií, které vybudují nové organizační vazby, a tím je umoţněno určité vrstvě 

zaměstnanců získat emocionální a reputační výhody na úkor druhých, proto je zapotřebí 

zahrnout do změn pojistky, které mobilizují k vyššímu úsilí všechny, čímţ vzroste rozměr 

organizačního rozvoje. 
 

Partikularizované zdroje zaměstnanci definují k mocenským koalicím. Nestálost 

partikularizovaných zdrojů je spojena především s reputací. Za mocné jsou povaţováni ti, 

kteří přitahují pozornost v důsledku nějaké dramatické situace, nebo zvítězili v konfliktní 

situaci. Pokud se jim podaří rozšířit na tomto základě jejich reputaci, stanou se vládci 

dominantní koalice v organizaci, zpravidla bez propojení se zájmy majitele. Změna jejich 

postavení pak můţe vést i ke konfliktům násilného charakteru. 
 

Emocionální energie představuje nejdůleţitější mechanizmus v managementu změn. 

Emocionální energii uvolňují převáţně konflikty, a to lze vyuţít, neboť makrostrukturu 

výsledku změn splétáme ze sítě mikrosituací. Změny generalizovaných a partikulárních 

zdrojů působí na individuální chování jedině díky tomu, ţe ovlivňují jejich emocionální 

energie, např. změna reputace manaţera je skutečně efektivní tehdy, kdyţ pověsti o něm mají 

na účastníky emocionální dopad. [18] 

 

1)
Randall Collins, Ph.D. je profesor sociologie University v Pensylvánii a předseda Americké soc. asociace 
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2.2. Řád a konflikt 
 

Jak jsem popsal v minulé kapitole, sociální řád se ve společnosti vytváří nejen procesy trţních 

transakcí a interakčních rituálů, ale také konflikty. Zaměstnanci jsou bytostmi společenskými, 

ale zároveň konfliktními a do své činnosti zapojují tu vlastnost, která vede k uspokojení svých 

vlastních zájmů. Prostředí, v němţ pracují, mají potřebu si kontrolovat, k čemuţ jim výrazně 

napomáhá souţití s druhými zaměstnanci a kooperace s nimi. Lidé obecně kooperují, protoţe 

chtějí přeţít, ale představy o přeţití se rozcházejí, takţe skupiny lidí ţijí s rozdílnou mírou 

komfortu a zabezpečení. Nástrojem, který se dá pouţít k získání vyšších sociálních příček, je 

mocenský nátlak, kterým lze přesunout nedostatkové statky do osobního uţívání, odepřením 

druhým. K překonání odporu a pro uspokojení zájmů a potřeb tedy pouţíváme převáţně moc 

donucovací. Jednoduše řečeno, konflikty jsou důsledkem lidské snahy zajistit své přeţití        

v nedostatkovém světě. [4] 

 

Manaţer můţe vyuţívat svou moc k tomu, aby své podřízené donutil ke splnění svých 

příkazů, můţe také určovat podmínky, za kterých se s podřízenými setkává a komunikuje, tím 

dlouhodobě zlepšuje svoji pozici. Jedná se v podstatě o snahu získat ekonomickou výhodu při 

směně ega, mocnější chce od podřízeného více, neţ je druhý ochotný dát. Pokud se jedná       

o směny jiného rázu, můţe se podřízenému podařit vyjednávat, protoţe artiklem směny         

je např. práce za mzdu, výkon za reputaci nebo informace za jiné informace, ale podmínky 

směny i zde jsou zpravidla vţdy určeny mocí, kterou mají aktéři směny vůči sobě. [13] 

 

Ve velkých firmách je velmi častý jev, ţe vedoucí místa jsou obsazena ne právě dobře 

manaţersky vzdělanými lidmi, kteří cítí svůj handicap a vytváří tak ve své horizontální rovině 

komunity podobných vlastností, jaké můţeme spatřit u hejn drobných rybek v moři, ty se také 

seskupí v jeden velký rotující trychtýř, aby získaly moţnost působit jako velká, silná, mocná  

a nelítostná ryba. Kdyţ se přiblíţí nebezpečí, roztočí se vysokou rychlostí, aby byl útok 

znesnadněn. Ryby takto přeţívají v moři jiţ po mnoho let, ale tato diplomová práce má za 

vedlejší cíl zavést Transparentní management, který vyuţívá této obvyklosti ve společnostech. 
 

Mnozí zahraniční investoři to nemají v českých firmách jednoduché. Na otázku kde je chyba 

špatně fungujících procesů ve firmě, je odpověď jednoduchá. Chyba je v managementu. [11] 

 

Jsem přesvědčen o tom, ţe pro společnosti moderního typu je lepší přejít z vertikální 

organizační struktury na horizontální, protoţe převáţná část komunikace je stejně                   

v horizontální úrovni a přítomnost funkcionálního určení nadřízenosti podporuje konflikty     

a blokuje směnu potenciálu zaměstnanců ve prospěch společnosti. 
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2.3. Manažerská etika a podniková kultura 
 

Společenská odpovědnost podnikatelského subjektu je širší, neţ jen vůči vlastníkům               

a zahrnuje se do ní celá skupina stakeholders
2)

.
 
Etika je vědní disciplína a dělí se na několik 

skupin, jako jsou morální normy, hodnoty, cíle, směry, a také etika profesní. 
 

Bylo by dobré, aby manaţeři měli na paměti, ţe při rozhodování je nutné rozlišit etickou 

rovinu konfliktů, protoţe mají dvojí úroveň, buď se jedná o problém nebo dilema. Pro 

rozlišení je nutná vyšší etická dispozice manaţera z toho důvodu, ţe není správné zaujmout 

stanovisko, zda je způsob špatný nebo dobrý, ale vytvořit podmínky pro kvalifikovanější        

a spravedlivější rozhodnutí. Naopak podniková kultura stanovuje kritéria, co je morálně 

dobrého a co morálně špatného a formuluje určité zákazy, příkazy nebo tabu. [15] 
 

Podnikatelská etika nesouhlasí s překrucováním skutečností a jejich pozměněnou vnější 

prezentací. Podnikatelská etika jde ruku v ruce s ekonomií a nelze ji redukovat jen na 

respektování právních norem. Etika v podnikatelských vztazích respektuje zásadu světového 

byznysu „win-win“ (vítězství-vítězství) a je zaloţena na respektování pěti základních 

morálních hodnot: 

 „promise keeping“ – plň své sliby a závazky, dodrţuj smlouvy a dohody, 

 „non-malevolence“ – nikdy nejednej se zlou vůlí a zlobou v srdci, 

 „mutual aid“ – buď vstřícný vzájemné pomoci a spolupráci, 

 „respect for people“ – respektuj lidi kolem sebe, vaţ si jich a nepodváděj, 

 "respect for property" - respektuj hmotné i duševní vlastnictví kaţdého se smyslem pro 

spravedlnost a reciprocitu. [16] 
 

Dobře aplikovanou etickou manaţerskou techniku očekávám hlavně od takového manaţera, 

který umí uplatnit moc odbornou (má představu, jak lze úkoly provést), umí pouţít moc 

odměn (dokáže nalézt a vyzdvihnout přínosy podřízených, používá transparentní kritéria pro 

odměňování a tvoří neustále nové způsoby odměn, nejen finanční) a uţívá moc donucovací 

podle fér pravidel (dávkuje donucovací metody se znalostí toho, že podřízení se mají snahu 

vyhýbat trestu jen tehdy, pokud je hrozba zásahu moci přiměřená situaci a objektivní), přesto 

připomínám, ţe celosvětový manaţerský trend přešel do rolí koučinku, ale vzhledem k tomu, 

ţe zkušený havíř by mohl být v mnohém lepší kouč neţ jeho vedoucí, tak mým doporučením 

je zaměřit se na přechod k mentoringu a vyškolit několik špičkových mentorů, kteří budou 

zárukou dobré odborné, ekonomické a etické činnosti dolů.  
 

2)
 stakeholders jsou akcionáři, zákazníci, dodavatelé, vlastníci, zaměstnanci a místní komunita. 
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3. Management organizační změny 
 

Klasické organizační teorie se v dřívějších dobách ustálily na centralizované funkci vedení 

organizace, které vydává směrnice, podle kterých se společnost chová a vyrábí a jako 

organizační schéma pouţili funkční strukturu řízení. Společnost je tak zaloţena na těchto 

faktorech: 

 rozsáhlé moţnosti rozdělování práce, 

 jasně vymezené oblasti zodpovědnosti, 

 pouţití hierarchické struktury, 

 komunikace je zjednodušena prostřednictvím nadřízených, 

 vysoká formální autorita, 

 řízení činností podle pravidel a instrukcí. [10] 

Problémem je, ţe tato v České republice nejrozšířenější organizační struktura je pouţita podle 

amerických vzorů řízení výroby z doby po první světové válce, kdy organizace výroby byla 

zaloţena na tlaku a vyuţití pohybů dělníka z důvodu zavádění sériové výroby. V osmdesátých 

letech se společnosti začaly odklánět od tohoto typu organizační struktury a začaly preferovat 

ploché organizační schéma, ale ani to se neustálilo jako převaţující a začalo se uvaţovat        

o výhodách decentralizace. 

 

Podle mého mínění je pro určení podoby změn organizační struktury zásadním předpokladem 

definice strategie, zda existuje pevná finanční základna, jak potřebná je hloubka přehledu       

o činnostech, jaká je kvalita lidských zdrojů a jaké mají předpoklady k řízení klíčových 

činností organizace. Při navrhování managementu změn organizačního charakteru je zapotřebí 

mít na zřeteli přehled o tom, na kolik činností a v jakém rozsahu pouţijeme outsourcing. 

 

Změny v organizační struktuře by měly být objektivní, vycházet ze společných zájmů všech 

zainteresovaných skupin a je zapotřebí analyzovat subjektivní hodnoty, zájmy a přání všech 

lidí, kteří se k plánování změn vyjadřují, protoţe by bylo vhodné zajistit, aby se do vztahu 

vzájemné podřízenosti nedostávali lidé, kteří k sobě mají zápornou vazbu nebo si jsou 

významně zavázáni. 

 

Vhodně nasměrovaná změna organizační struktury můţe podpořit splnění novodobého cíle 

managementu, a tím je zformovat firemní kulturu tak, aby spočívala na vysokém stupni 

důvěry a otevřenosti ke změnám.  
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3.1. Formální organizační struktura 
 

Společnosti jsou strukturovány převáţně podle těchto pravidel:  

1. Jednoduchá struktura, která se pouţívá v malých organizacích, kde formální struktura 

organizačních vztahů v podstatě neexistuje, protoţe zaměstnanců je tak málo, ţe všichni 

dělají všechno a pracují jako tým. [3] 
 

2. Funkční struktura (obr. 1), která je rozdělena podle hlavních činností organizace. 

Mezi nevýhody této 

struktury patří tendence 

k centralizaci. Pomalé 

rozhodování. Kompe-

tenční spory a pocit 

nepřátelství k ostatním 

útvarům a neochota ke 

změnám.      Obrázek 1: Funkční organizační struktura [9] 

 

Mezi nevýhody Štábní struktury (obr. 2) 

patří sklon k inflačnímu růstu velikosti 

štábu, riziko nepruţnosti, nízké 

adaptibility vůči změnám a těţko-

pádnost. Velkým kladem je však 

specializace funkčních manaţerů, coţ 

zkvalitňuje celkovou strukturu. 

Obrázek 2: Štábní organizační struktura [9] 

 

3. Divizionální struktura (obr. 3), která je rozdělena na podskupiny zaloţené na výrobcích, 

sluţbách a trţních segmentech. 

Mezi nevýhody 

této struktury patří 

neefektivní vyuţití 

lidských zdrojů, 

upřednostňování 

cílů divize před 

cílem organizace.    Obrázek 3: Divizionální organizační struktura [9] 

Ztráta kontroly vrcholového vedení nad jednotlivými divizemi a nekoordinované 

soutěţení o zdroje uvnitř společnosti. 
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4. Maticová organizace (obr. 4), která je kombinací struktur a zahrnuje alespoň dvě 

dimenze. 

Charakteristickým znakem 

pro maticovou organizační 

strukturu je vysoká pruţnost. 

Funkcionální manaţeři jsou 

překryti ještě produktovými 

manaţery. Funkcionální 

vedení ručí za kvalitu 

odborníků, účinnou 

spolupráci a výsledky.    Obrázek 4: Maticová organizační struktura [9] 

Mezi nevýhody této organizační struktury patří nebezpečí konfliktů mezi manaţery, kteří 

se snaţí upevnit svůj mocenský postoj, coţ při dvojí podřízenosti členů týmu můţe mít za 

následek anarchii nebo vznik zmatků. Další nevýhodou můţe být tendence ke zvyšování 

počtu manaţerů a velké časové ztráty z důvodů častého svolávání schůzek. Výhodou je, 

ţe specialisté společnosti se mohou zúčastnit na více projektech najednou, členové týmu 

se učí týmové spolupráci a předávání zkušeností vede k rozvoji společnosti. 
 

5. Síťové organizace (obr. 5), které rozšiřují moţnosti organizace pro přizvání dalších prvků 

do společnosti. Organizace toho typu existují jiţ dlouho, neboť mnoho firem má stále 

stejné dodavatele          

i odběratele a neuvě-

domuje si, ţe neformál-

ně tvoří síťovou orga-

nizaci. Síťovou orga-

nizací je tedy seskupení 

firem, které nemá 

vrcholový management 

a sdruţuje se do vazeb 

                         Obrázek 5: Síťová organizace [6]                           z důvodu, ţe je výhodnější 

sdruţit zdroje a znalosti. Na obrázku 5 je znázorněna spontánní síťová organizace, která 

je takto propojena z důvodu vyuţití znalostí. Kdokoliv z členů můţe vloţit návrh, který 

vznikne na základě obchodní příleţitosti, vytvoří dočasné vazby s těmi, které pro 

uskutečnění návrhu potřebuje a společně ho zrealizují. [6] 
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6. Virtuální organizace (obr. 6), které vznikají za účelem variabilního propojení zájmů. 

Mohou být variantami výše uvedených struktur, nebo jejich přechodnou formou. 

Jsou zaloţeny z důvodu jejich 

společného zájmu, ať jiţ 

ekonomického nebo tech-

nického. Zcela zásadní 

problematikou při spínání 

virtuálních organizací je 

schopnost komunikace, takţe 

záleţí na technickém vybavení,  Obrázek 6: Příklad virtuální organizační struktury [6] 

které určí úroveň interakce mezi členy organizace. Ve virtuální organizaci se kombinují 

kompetence a znalosti členů týmu, vztahy jsou zaloţeny převáţně na důvěře a dochází ke 

sdílení informací za účelem získání konkurenční výhody vůči jiným podnikatelským 

subjektům nebo o odborný přístup k řešení nějaké problematiky. 

 

7. Neobvyklé organizační struktury (obr. 7), které propojují toky činností z důvodu 

optimalizace. Organizační jednotky jsou soustředěny okolo klíčového procesu a snaţí se 

ho podporovat, nebo se můţe jednat o Amoeba management, kde je naprostá volnost 

finančních vztahů, rozvoje a tvořivosti zaměstnanců. Manaţer améby je volen svobodnou 

volbou de facto ze dne na den a svobodná volba práce platí i pro zaměstnance, kteří 

pracují tam, kde je to pro ně ten den výhodnější, takţe si navzájem konkurují a soutěţí    

o práci. V Evropě se Amoeba management prozatím neuplatnil, protoţe tento styl řízení 

organizace je mnohem výhodnější pro zaměstnavatele, neţ pro zaměstnance, protoţe ten 

ztrácí téměř všechny 

zaměstnanecké jistoty,  

a tak chybí podpora ze 

strany odborů. Amoeba 

management by dobře 

fungoval jen v takové 

společnosti, kde je 

firemní kultura na 

vysoké úrovni, proto se 

tyto struktury uplatňují  

Obrázek 7: Neobvyklé organizační struktury, toto je nukleová síť [6]              hlavně v Japonsku.  
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3.2. Neformální struktura organizace 
 

Firma, to jsou ve skutečnosti její lidé, zejména jejich znalosti, schopnosti a vztahy. 

 

Formální organizační struktura má velmi zásadní nedostatek v tom, ţe neukazuje neformální  

a sociální vztahy, které ve společnosti existují a vznikají na základě zájmů nebo přátelství 

zaměstnanců. Zahraniční firmy si pro vlastní potřebu vytváří diagramy, ve kterých jsou 

neformální vztahy naznačeny, a podle nich pak uzpůsobí formální organizační strukturu. 

Sledují se i takové aktivity, jako kdo s kým chodí na oběd, jezdí na dovolenou, sportuje nebo 

společně dojíţdí do práce. Eliminuje se tak riziko neochoty ke změnám, těţkopádnosti            

a nedostatečného rozvoje organizace, protoţe funkční organizační struktury podporují 

negativní důsledek existence neformálních vztahů například v tom směru, ţe manaţer krátce 

po svém jmenování si upevní svou moc ve společnosti dosazením přátel do podřízených nebo 

horizontálně stejně postavených míst. Ochoty ke změnám se pak společnost mnohdy dočká, 

aţ je manaţer jmenován na vlivnější místo nebo odejde do důchodu. [6] [7][24] 

 

Neformální organizační strukturu tvoří skupiny, které stanovují pro své členy pravidla 

chování a vytváří normy idejí, hodnot a činností. Zvláštním znakem zaměstnanců, kteří tvoří 

skupinu specialistů, vizionářů a opravdových odborníků je, ţe oni se do výše jmenovaných 

skupin nechtějí řadit. Ze srovnání s přírodou vyplývá, ţe orli, tolik důleţití pro rozvoj 

podniku, se nehoufují. V neformálních skupinách organizace je tedy zpravidla nenajdeme,     

a pokud chce organizace zlepšit funkci managementu, měla by opustit tradiční propojení 

organizačních struktur, nebo alespoň změnit systém inovací v podnikové kultuře natolik, aby 

bylo moţné tyto významné osobnosti ve společnosti nalézt. 
 

Mým názorem je to, ţe neformální strukturu organizace je zapotřebí přetvářet k podpoře 

osobních citů jako jsou sympatie a radost. K podpoře osobních potřeb jako jsou sebeuplatnění 

a jistota. Lidé se daleko častěji setkávají s lidmi z ostatních útvarů, neţ se svými nadřízenými 

a řídí se radami těch zaměstnanců, kterých si váţí. Pokud se tedy nedokáţu v pracovním 

prostředí dostat do role, kdy se mne začnou ostatní ptát na můj názor nebo prosit o radu, jak 

se to či ono dělá, nemá význam mne jmenovat do manaţerské role, protoţe bych byl pak 

nucen pouţít výhradně moc donucovací, a to uţ doufám bude pro organizace co nejdříve 

minulostí a dojde ke změnám manaţerských rolí na leadership
3)

. 
 

3)
 leadership je manažerská aktivita ovlivňování lidí s cílem dosáhnout stanovených cílů a propagace nových 

směrů. Vede kolektiv zaměstnanců k uskutečňování změn, zdokonalení vztahů mezi všemi zainteresovanými 

skupinami společnosti a umožňuje dobré fungování soustavného zlepšování ve společnosti. 
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3.3. Organizační architektura 
 

V managementu změny organizační struktury společnosti musím samozřejmě zahrnout do 

problematiky skutečnost, ţe organizaci tvoří lidé, kteří ke své práci vyuţívají technologie      

a informace. Pro tyto čtyři faktory je zapotřebí nalézt schéma, aby do sebe co nejlépe 

zapadaly, protoţe pokud je skloubení těchto faktorů nedostatečné, pak jsou konflikty              

v organizaci neodvratné. Já v této práci vyjadřuji otevřeně nepodporu klasické funkční 

struktuře a dávám jí za vinu, ţe nelze s její pomocí vytvořit ve společnosti dostatečně 

fungující architekturu, která by umoţnila reagovat na okolí, které se tak rychle mění. 
 

Organizační architektura se skládá z několika stavebních kamenů, jako jsou manaţerské 

procesy hlavní a vedlejší nebo strukturální sloţení podnikových útvarů. Dále pak účelem, ke 

kterému společnost směřuje a jaké nejvýznamnější faktory vnějšího okolí na ní působí. 

Neméně významný je styl, jakým se projevuje řízení provozu, pouţívání motivačních nástrojů 

a morální vyzrálost všech zainteresovaných stran. Faktorem, který bych chtěl vyzdvihnout je 

podniková personalistika, protoţe ta musí umět srozumitelně definovat lidem práci a umoţnit 

jim pochopit kaţdou formu kapitálu ve společnosti a umoţnit tok znalostí. Podniková 

personalistika by měla být ke kaţdému zaměstnanci natolik uctivá, aby si o něm vedla 

informace v dostatečném rozsahu pro moţnost přeměny lidského kapitálu do intelektuálního, 

protoţe k moderním technologiím ve společnosti jsou nutné kvalitní informace a motivovaní 

lidé. Virtuální trh práce dnes uţ není výjimkou a doporučuji ho i uvnitř společnosti. [12] 
 

Změna organizační struktury by měla podpořit hodnoty soustavného zlepšování a plně do 

celopodnikové struktury zavést standardy kvality minimálně v rozsahu systému managementu 

jakosti ISO 9001, systému environmentálního managementu ISO 14001 a systému 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001. [1] 
 

Pochopením podstaty společnosti a vytvořením organizační architektury s přirozeně 

provázanými organizačními disciplínami práce nekončí, protoţe změny jsou v posledních 

letech a v budoucnosti tak zásadní a rychlé, ţe je zapotřebí mluvit vţdy o verzi organizačního 

řešení číslo jedna, dvě a následných. Kombinaci prvků tvrdých (formální organizační 

struktura a procesní uspořádání společnosti) a měkkých (neformální organizační struktura, 

lidé a podniková kultura) lze vést strategickou cestou, která usměrňuje lidské zdroje 

společnosti od změny ke změně, od přechodu z vertikálního řízení na horizontální, přes 

procesní řízení k virtuálnímu, aţ se všechny procesy stanou dokonale flexibilními díky 

outsourcingu s orientací na efektivnost a výkon. Lidé budou stejní, ale cesta k nim jiná. [23] 
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4. OKD, a.s. 
 

4.1. Představení společnosti 
 

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí v hlubinných dolech        

v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těţí, 

upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové 

uhlí je vhodné palivo, lze ho vyuţít pro koksování a chemický průmysl a v dalších odvětvích. 

 

Společnost OKD provozuje čtyři aktivní hlubinné doly: 

Důl Karviná – největší černouhelný důl v zemi vznikl na jaře roku 2008 sloučením vedení 

Dolu Lazy a Dolu ČSA. 

Důl Darkov – druhý největší hlubinný těţební komplex v ČR vybavený nejnovějším 

úpravárenským zařízením. 

Důl ČSM – je nově vybaven centrální klimatizací, která zlepšila podmínky práce v podzemí. 

Důl Paskov – jediný činný důl v ostravské části pánve s nízkými slojemi, ale zásobami 

vysoce kvalitního koksovatelného uhlí. 

V činnosti je nyní pět dolů a jeden důl je mimo provoz. Roční produkce OKD je cca 11 

miliónů tun. Uhlí bývá spojováno s překonanou orientací hospodářství na těţký průmysl, 

zastaralými provozy a ekologickou zátěţí. Ve skutečnosti jiţ nyní roste zájem o kvalitní uhlí 

pouţitelné pro hutnictví. Jeho úloha ve světové ekonomice se bude ještě více zvyšovat            

s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu. 

 

OKD je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N. V. OKD je 

jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní Moravě                   

a zaměstnává více neţ 14 tisíc lidí. Organizační struktura OKD je na obrázcích 8 a 9. 

 

Z webových prezentací firmy je zřejmé, ţe lidské zdroje společnost povaţuje za to 

nejcennější, co má a chce všem zaměstnancům zajistit přiměřenou mzdu za odvedenou práci. 

Má zájem na zvyšování celkové produktivity na 5 t/hl/sm do konce roku 2015 (+4 % ročně)    

a trvale investuje do obměny technologií ve výši nejméně 1 miliardy Kč ročně. V rámci 

programu trvalého zlepšování aplikuje do kaţdodenní praxe přínosné změny.  

Pro zajištění budoucnosti společnosti OKD nejméně do roku 2030 pokračuje v otvírkách 

nových oblastí a za pomocí proaktivní komunikační strategie před podáním nových ţádostí    

o povolení hornické činnosti ukazuje veřejnosti přínos svých aktivit pro místní obce a města   

i svou snahu chránit v co největší míře ţivotní prostředí. [22] 
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4.2. Organizační struktura OKD a Dolu Karviná 
 

 
Obrázek 8: Organizační struktura OKD. [22] 



17 

 

 
 

Obrázek 9: Organizační struktura Dolu Karviná [22] 
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4.3. Etický kodex společnosti OKD 
 

Není v České republice mnoho společností, které vypracovaly a dodrţují Etický kodex. 

Uvedu zde vyňatou část z webové aplikace společnosti OKD: 
 

... Dodržování etického kodexu ze strany Společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím 

chování a jednání všech zaměstnanců vůči Společnosti, spolupracovníkům, odběratelům         

a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti. 
 

Vztahy k zaměstnancům: 

 Vztahy k zaměstnancům zakládá Společnost na úctě k důstojnosti kaţdého člověka. 

 Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci 

bez jakékoliv politické, rasové, náboţenské či národnostní diskriminace, bez ohledu na 

pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům. 

 Podle nejlepších tradic odvětví se Společnost snaţí vytvářet hygienicky nezávadné, 

bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro zvyšování 

odborné úrovně zaměstnanců. 

 Společnost zajišťuje pravidelné odměňovaní svých zaměstnanců za vykonanou práci 

včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech. 

 Společnost netoleruje sexuální, fyzické nebo psychické obtěţování zaměstnanců. 

 Společnost respektuje právo na odborové sdruţování zaměstnanců a plní závazky 

vyplývající pro Společnost z platné Kolektivní smlouvy. 

 Společnost vyţaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodrţování                 

a vyuţívání stanoveného fondu pracovní doby. 

 Společnost vyţaduje, aby ve vztahu k majetku Společnosti zaměstnanci nejednali            

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými 

prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele. 

 Informace, které zaměstnanci o Společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí 

pouţívat pro osobní zisk ani pro jiný účel, neţ pro který byly určeny. 

 Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti 

Společnosti musí být zákonným způsobem přiznán. 

 Ve Společnosti se pro řešení případných pracovních sporů mezi Společností                     

a zaměstnanci přednostně pouţívají vyjednávací procedury. 

 

Dodržování norem a jeho ověřování 

 Společnost má vytvořen systém, v němţ zaměstnanci i osoby mimo společnost mohou 

vyslovit své mínění o chování společnosti nebo jejích zaměstnanců nebo o rozhodnutích, 

která povaţují za neetická. 

 Vedení společnosti se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním 

tohoto etického kodexu a v případě potřeby také zajišťuje přijetí odpovídajících opatření. 

 Tajemnice představenstva pravidelně informuje představenstvo společnosti o dodrţování 

principů etického kodexu v rámci OKD. 
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 Vedení společnosti prozkoumá jakékoliv sdělení týkající se nerespektování etického 

kodexu a v případě potřeby příjme nápravná opatření. 
 

Situace, kdy se zaměstnanec domnívá, ţe existuje rozpor mezi poţadavky kladenými Etickým 

kodexem OKD a jejími obchodními zájmy, budou se zaměstnancem otevřeně prodiskutovány. 

Výsledkem diskuse musí být nalezení způsobu, jak věc vyřešit v souladu s etickým kodexem. 

 

 Ochrana poskytovatele podnětu 

 

Zaměstnanec, který podnět podal a osoba, která jej přijala, s ním nakládají jako s důvěrnou 

informací. Informace není předána jakékoliv osobě ve společnosti či mimo ni bez souhlasu 

odpovědné osoby NWR, bezpečnostního manaţera nebo tajemnice představenstva. Pokud je 

informace poskytována dále, je skryta identifikace zaměstnance. Informace je upravena tak, 

aby byla uchráněna anonymita zaměstnance. 

 

OKD vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle 

těchto pravidel. [22] 

 

 

Jsem dlouholetým zaměstnancem OKD, 

HBZS, a.s.(dále jen HBZS), který přijal i 

kodex báňského záchranáře s vlastnostmi 

vrcholů symbolu Maltézského kříţe 

(obr.10), který byl HBZS zapůjčen do 

znaku firmy.       Obr.10: Symbol Maltézského kříže OKD, HBZS, a.s. 

 

Z praxe je mi známo, ţe Etický kodex OKD byl s nadějí a dobrým očekáváním přijat téměř 

všemi zaměstnanci. Vytváří podstatný vzor kultury společnosti. Neřeší přímo problematiku 

špatného jednání, ale stanovuje pravidla a vytváří mantinely pro ty, kteří se k němu přihlásili. 

Nastane-li doba, kdy se s Etickým kodexem sjednotí všichni zaměstnanci společnosti, pak 

několik kapitol této diplomové práce pozbude té extrémní míry důleţitosti, jako nyní mají. 

 

Pro mnoho zaměstnanců je tedy Etický kodex také zdrojem srovnávání reality denního 

pracovního procesu s psanou etikou. Záleţí pak na úrovni hodnotitele, zda rozliší úroveň 

nesouladu a zhodnotí, zda být tolerantní, nebo vnese výsledek hodnocení do svých postojů. 
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4.4. Analýza 
 

Společnost OKD nyní investovala více neţ 11 miliard korun do nových těţebních technologií 

a půl miliardy do obměny technických a ochranných pomůcek pro zaměstnance. Vypisuje 

soutěţe o bezpečná pracoviště, odměňuje všechny pracovníky, kteří přispějí svým umem 

nebo nápady ke zlepšení chodu nebo účinnosti provozu. 
 

Společnost OKD se zavázala, ţe do pěti let sníţí úrazovost o více neţ polovinu a dokázala ve 

velmi krátké době pomocí investice POP 2010 provést změnu managementu na systém on-

line, coţ přineslo firmě významný obrat v ekonomice dobývání a veškeré ekonomické            

a technické ukazatele mají zlepšující se trend. 
 

Společnost zahájila projekt Continuous Improvement (systém trvalého zlepšování), 

zaloţeného na iniciativě a námětech zaměstnanců.  Od projektu si slibuje především další 

zvyšování bezpečnosti, zlepšování pracovních podmínek a také sníţení energetické                  

i materiálové náročnosti výroby. Úspěšné nápady firma finančně ocení. 
 

OKD nabízí podporu studentům vysokých škol z oborů hornictví, strojírenství                         

a elektrotechniky, aby po absolvování školy byli dobře připraveni na praxi v dole. 
 

Pro zaměstnance společnosti jsou připraveny v rámci projektu ZSDNP kurzy svářečů, 

jeřábníků, řidičů motorových vozíků, počítačových dovedností, odborných dovedností pro 

asistentky, kurzy odborných dovedností pro nákupčí a manaţerských dovedností pro střední    

a niţší management a další kurzy. 

Společnost vypsala rekvalifikační kurzy na vybrané hornické obory a na dole Lazy vzniklo 

rekvalifikační středisko, které nabízí odborné kurzy pro zaměstnance dolu Lazy, čímţ            

si zajišťují vyšší kvalifikaci zaměstnanců. 

Nadace OKD získala prostředky ve výši téměř milión korun a věnuje je na vzdělávání dětí      

a jejich volnočasové aktivity. [22] 
 

OKD investuje do velkého mnoţství aktivit, jejichţ popis by byl nad rámec této práce. Zdá se, 

ţe není co změnit k lepšímu, ale myslím si, ţe je zapotřebí připojit názory zaměstnanců 

(příloha 1), kde jsou zapsány některé názory, které pochází z řad cca 600 zaměstnanců, se 

kterými se setkávám v běţném pracovním styku nebo na různém školení, kde působím jako 

lektor a srovnat stanoviska zaměstnanců s výsledkem Názorového dotazníku (příloha 1), 

který zahrnuje komplexní problematiku managementu a vyplnili ho respondenti z ředitelství 

společnosti OKD. 
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4.2. Stanovisko 
 

Důvody pro sociologickou a organizační změnu ve společnosti OKD existují a vytváří je 

přítomnost nových technologií, zavedení nových softwarů pro řízení výroby a údrţby, tlak na 

sniţování nákladů, nízká otevřenost jednání, nedokonalá logistika a plýtvání s časem              

a lidským kapitálem společnosti. Jsem velice nadšen ze všech podpor, které TOP management 

OKD zavádí, ale také přesvědčen z výsledků názoru zaměstnanců a Názorového auditu 

managementu, ţe rozhodující krok k transformaci společnosti OKD ještě nebyl učiněn. Tím je 

zefektivnit vnitřní systém komunikace, strukturu a vyuţití lidských zdrojů v podniku. 
 

V organizaci velmi výrazně převaţuje funkční řízení. První nevýhoda tohoto prvku systému je 

v moţnosti zneuţití sociologické problematiky ve prospěch toho, komu jsme dali pravomoc 

rozhodovat. Další nevýhodou tohoto prvku je snaha zavádět myšlenky, které se prosazovaly   

v předválečných letech, tedy mechanické zaměření na výkonnost s naprostým nezájmem        

o duševní potřeby nebo o motivaci. Tehdy byl podřízený zaměstnanec chápán jen jako stroj, 

se snahou ho nastavit tak, aby bez vlastního úsudku vykonával zadanou práci. Tímto 

způsobem je zcela degradována jakákoliv snaha specialistů o prosazení vlastních myšlenek 

nebo snahy vysvětlit, ţe cesta k řešení problému je jiná. Výsledkem je velmi častý odchod 

odborníků ve své profesi. OKD v posledních letech přišla o nejednoho muţe, který by byl pro 

modernizaci dolů, ekonomiku provozu a bezpečnost potřebný.  Odborně znalí lidé buď odešli 

z firmy na vlastní ţádost, nebo byli přeplaceni jinou společností. Odchod specialisty na 

větrání nebo potvrzení výpovědi geologovi a dalším zaměstnancům, které můţeme nazvat 

specialisty své práce, je pro organizaci negativním skutkem. Tito lidé jsou nenahraditelní       

a nezaměnitelní, protoţe po mnoho let sledovali mnoţství dat a okolností celého důlního 

prostředí, věděli        o něm více, neţ se jejich náhradník je schopen naučit za deset let své 

praxe. Cenná deviza těchto lidí spočívala i v tom, ţe pro ně práce byla koníčkem, do doby, 

neţ převáţil pocit, ţe je zapotřebí ze společnosti odejít. 
 

Pro zdůvodnění svého stanoviska proč změny dělat, srovnám výše uvedené řádky s citací        

z publikace Ivany Tiché, ve které píše: "V řadě organizací, které proklamují, ţe lidé jsou 

jejich nejhodnotnějším majetkem, se lze po zjištění reality dozvědět: 

 Lidé jsou nahraditelní. 

 Jsi jen tak cenný jako tvůj včerejší výsledek. 

 Pokud došlo k propadu výkonů, jsi to ty, kdo je vinen, ne manaţer. 

 Zjisti, co si myslí šéf, a udělej to. 

 Nápady si nech pro sebe. [19] 
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Protoţe tyto věty jsou obecně v různých společnostech platné a v některých částech OKD 

samozřejmě také, tak navrhnu řešení, jak vystačit s malým počtem odborníků a jak zesílit 

efekt jejich práce natolik, aby se stali hrdiny provozu a vznikla motivace pro ostatní 

zaměstnance být také "jedním" z nich. Navrhnu systém, jak vyhledat "orli v hejnu" a jak 

vyuţít IT technologií pro změnu organizační struktury, aby řídící pracovníci změnili 

automaticky své autoritativní postoje na motivační. 

 

Z analýzy se domnívám, ţe ekonomická diagnostika analyzuje málo dat a situace můţe 

připomínat ledovec, který vţdy nad povrch hladiny ční jen deseti procenty svého objemu. 

Devadesát procent tedy zůstane skryto. Zkreslování dat můţe zapříčinit pomyslné zvedání 

ledovce nad hladinu. Pokud by však jednou analytické systémy potvrdily nemoţnost reálné 

skutečnosti, můţe se ledovec ponořit tak náhle, ţe by mohl zmizet pod hladinou i celý. 

Z těchto důvodů navrhuji neprovádět změny dílčí, ale celkovou a neobvyklou. Propojit 

spletitou problematiku do jednoduchého a srozumitelného řešení a zavést Transparentní 

management. 

 

Snaha vedení OKD o změnu smýšlení lidských zdrojů společnosti je velká. Řídící pracovníci 

se zúčastňují školení, které jim osvětlují efektivitu různých způsobů řízení i práce s lidskými 

zdroji. Z analýzy vyplývá, ţe nové přístupy prozatím ještě nejsou do podnikové kultury pevně 

začleněny a přístup k řadovým zaměstnancům není mnohdy eticky v pořádku. Na obhajobu 

manaţerů niţší úrovně společnosti bych rád poloţil otázku, zda má manaţer sílu na to, aby 

jinak nastavil systém, kdyţ cítí, ţe se mu věci kumulují? Z analýzy je zřejmá záporná 

odpověď, proto je jasné, ţe manaţer pak tlačí problémy před sebou a jeho výstupní informace 

jsou zkreslené. To můţe být důvodem, proč ekonomická i technická data a informace             

o lidských zdrojích jsou zkreslené. Důleţité je, ţe lidé ve společnosti si uvědomují tyto 

nesrovnalosti, sami o nich mluví a mají zájem na tom, aby se do systému dostávaly jen data 

kvalitní. Převedením obsahu této práce do praxe, by se mohl tento problém vyřešit. 

 

Mé mínění je, ţe vedoucí se bojí etiku ve společnosti uplatňovat, protoţe hornické prostředí 

se vlastně vţdy povaţovalo za neetické. Myslí si, a také se to děje, ţe etické chování by je 

uvedlo v opovrţení. Neuvědomují si, ţe takové jednání nevede k dlouhodobé prosperitě a ţe 

společnost vystavují riziku, ţe lidské zdroje uţ nepůjde tímto stylem vyuţít lépe a navyšování 

tlaku na zvýšení výkonu by mohlo znamenat ohroţení stability společnosti. Také z tohoto 

důvodu je v této práci navrţena decentralizace části společnosti, coţ přinese změnu v chování 

lidských zdrojů. 
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5. Management sociologické změny 
 

Respektováním individuality zaměstnanců lze nastartovat zapojení jejich spoluúčasti na 

osvojování znalostí i odborné specializaci. Tento vklad lidských zdrojů pak lze vyuţít k lepší 

výkonnosti firmy. Je zapotřebí se vyhnout neuváţeným pokusům o řešení změn, nesnaţit se 

změny řídit podle starých osvědčených metod a věřit na zázračné léky, např. v podobě více 

peněz ve výplatách zaměstnanců. 

 

5.1. Odbornost, vědomosti a motivace 
 

Lidé ve firmě zaujímají první místo. I mohutné investice do výroby, bezpečnosti, 

informačních technologií a organizačních struktur neznamenají, ţe dojde k jejich vyuţití pro 

ten účel, pro který byly určeny. 

 

Kvalitu práce a niţší úrazovost ovlivníme odbornou zdatností zaměstnanců nebo fungujícím 

managementem jakosti. K prosazení změn však potřebujeme motivované zaměstnance a není 

jednoduché nalézt universální přístup k uţitečné většině, který lze navíc dále rozšiřovat pro 

různé skupiny nebo jednotlivce. 

 

Ekonomické teorie mají za naprosto samozřejmé, ţe lidé maximalizují svůj prospěch. 

Myslím, ţe to není správné mínění, protoţe lidé velmi často mají zájem o fungující proces     

a maximalizace uţitku je aţ podruţná. Ano, efekty jsou nesporně důleţité, ale ne natolik, jako 

sjednocenost a spolehlivost procesů, které k lidem směřují. Na tomto základě lze postavit 

jednu z kapitol managementu změn, která vyuţívá vlastností lidí, jejich odborných zkušeností, 

vědomostí a snaţí se motivovat co nejvíce zaměstnanců. V novodobém pojetí úspěchů           

v podnikání a obchodním styku by jiţ neměl převaţovat sledovací parametr "řezání" nákladů, 

ale zaměření k hospodárnosti zaloţené na znalostech. Tvorbu pracovních a ekonomických fair 

processes (jasných procesů) lze tedy měnit pomocí nápadů, kreativní a inovační činnosti těch, 

kteří jsou přímo v centru výroby, avšak pod radou a rozhodnutím toho, kdo je vlastníkem. 

 

Zavádění změn můţe znemoţnit skutečnost, kdyţ je ve firmě v řídících funkcích značné 

mnoţství rychle nebo nedostatečně vzdělaných zaměstnanců, kteří trpí domněnkou vlastní 

dokonalosti. Lze je snadno nalézt, jejich vlastnost je patrná zpravidla krátce po jejich 

jmenování do nějaké řídící sloţky a projevuje se netýkavostí a přesvědčením, ţe jiţ není 

potřebné více vědět nebo se učit. 
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 5.2. V jednoduchosti je síla 
 

Jednoduché a odváţné řešení nám umoţní provést změny rychle a racionálně. Pokud je 

dokáţeme zaměstnancům srozumitelně vysvětlit, je předpoklad, ţe nás pochopí a podpoří, 

neboť lidé ve firmě jsou převáţně rozumní, ač jsou mnohdy nadřízenými v tomto ohledu 

podceňováni. Je zapotřebí ukázat, ţe cesta je volná pro všechny a ne jen pro určité typy lidí 

nebo ty, kteří mají jen ryze přátelské sklony. Jestliţe opomenete byť jen jednu kategorii 

zaměstnanců, můţe selhat celá strukturální změna. Takové selhání managementu změny se 

pak projeví např. mechanickým poškozením techniky (ač zahraniční výrobce měl představu, 

že zařízení je tak předimenzováno, že k tomu nemůže dojít) nebo agresivním chováním jedné 

skupiny zaměstnanců vůči druhé, podobně jako to vnímáme na silničních komunikacích, kde 

spolu bojují silná vozidla vůči slabším, nebo bezohlední vůči nezkušeným.  

 

Jedním z řešení, jak předejít špatným pochopením situace, a tím pádem hledání a zavádění 

vlastních názorů a potřeb jednotlivců do systému změn na úkor ostatních, je jmenování 

podnikových hrdinů. Vyzdvihnout jednotlivce v kaţdém stupni řízení nebo specializace 

znamená, ţe ostatní mají přehled, které vlastnosti nebo které směry jsou pro investora 

významné a jsou odměňovány. Způsob, jakým se podnikový hrdina odliší od ostatních, nesmí 

být zdrojem negativních nálad, protoţe by to vedlo k vyřazení jednotlivce z kolektivu. V naší 

republice se vnímání hodnot rychle mění a častým jevem je příklon ke konzumnímu chování  

a také došlo ve velké míře k omezení vnímání morálních hodnot jako kladů. Bude tedy jistě 

ještě několik let trvat, neţ se znovu vrátí obdiv a čestné podání ruky těm, kteří jsou 

vyznamenáni za pracovní úspěchy. 
 

Úloha podnikových hrdinů je však velmi významná pro systém managementu změn, a proto 

hodnocení, pro která jimi jsou, je zapotřebí nasměrovat tam, kde tomu budou všichni rozumět. 

Tím směrem můţe být ekonomický přínos, ale to by vedlo ke srovnání jednotlivců a systém 

by selhal. Lepší je orientace na strategicky významné zaměstnance, protoţe jednak tím 

investor v provozu skutečně vyzdvihne významné body shodné s plány OKD, jednak tím 

máme velkou šanci směrovat lidi k tomu, aby začali vnímat podnikový svět jako v době, kdy 

se v baťových závodech ve Zlíně podařilo vysvětlit vzorově lidem, ţe lze s podnikem ţít 

podobně, jako se svou rodinou. 
 

V jednoduchosti se skrývá velká síla a tak jmenujme a ukazujme několik podnikových hrdinů, 

o kterých je investor přesvědčen, ţe jsou přínosem a jejich prezentaci kombinujme s ukázkou 

Firemní pyramidy (viz další kapitola), která bude na veřejném místě volně k nahlédnutí. 
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5.3. Firemní pyramida 
 

Otevřenost a transparentnost v podnikovém prostředí je předpokladem účelného přijetí 

budoucích změn v organizaci a cestou, která by mohla spojit zájem majitele podniku              

a lidských zdrojů uvnitř organizace. Zaměstnanci zpravidla nemají daleký rozhled od svého 

bezprostředního pracovního okolí, coţ vede k vytváření falešných, velmi často kritických 

představ. Ty jsou vţdy přítomny tam, kdy přímý nadřízený neumí nebo nechce zodpovědět 

otázky, které jsou k němu vzneseny a jakákoliv snaha o zavedení změn v takové situaci se 

promění v nátlak a jen krátkodobý úspěch. 

 

Informační technologie umoţňují kaţdé skupině zaměstnanců předloţit dostatečné mnoţství 

informací a zpracovat je tak, aby byly dostupné bez sloţitého a časově náročného vyhledávání 

a byly k dispozici, kdykoliv vznikne potřeba je sdílet nebo se seznámit s odhadem budoucího 

vývoje a s návrhy ke korekcím pro splnění strategických vizí. Ekonomické, praktické              

i teoretické podpory pomocí systémů Data mining, Business Intelligence, Balanced Scorecard 

apod. mohou být přítomny nejen ve vnitropodnikové síti, ale i ve veřejných prostorách, kde se 

zaměstnanci běţně pohybují nebo občerstvují. Na veřejných tabulích ale není vhodné 

znázorňovat ekonomické informace v tabulkách a okamţitých číslech, ale v grafech a jen za 

pomocí trendů. Nastavení citlivosti pohledových dat, jejich grafická podoba prezentace          

a jednoduché doprovodné texty jsou velkou podporou k zavádění potřebných změn v krátkém 

čase a bez paniky. 

 

Otevřenost a transparentnost dává předpoklad k dobré motivaci lidských zdrojů, k pocitu 

bezpečí, jistoty a tvořivosti. Protikladem budiţ běţná dosavadní praxe, kdy je např. zaslán 

vedoucímu provozu příkaz ke sníţení nákladů o dvě procenta a nejsou k tomuto rozhodnutí 

připojeny ţádné varianty návrhů k řešení nově vzniklého poţadavku na změnu. Analyzačnímu 

týmu nebo příkazovému článku tedy buď chybí charakter, vzdělání nebo také nemá dostatek 

informací a podpory. Výsledkem bude sníţení produktivity práce, zvýšení úrazovosti a fakt, 

ţe chybějící materiál nebo zdroje se vezmou tomu, kdo je později bude potřebovat. 

 

Veškeré děje v podniku lze označit nějakým znakem nebo mírou a váhou důleţitosti, to 

umoţňuje nejen vše potřebné sledovat a řídit, ale hlavně to umoţňuje učit se z chyb, aniţ 

bychom je museli zaţít. Systém managementu změn by tedy měl být otevřený i negativním 

informacím a jejich získání spíše odměňovat, neţ za ně trestat. Právě přítomnost negativ je     

i vedlejším zdrojem informací, které podporují inovace v podniku a jsou zpětnou vazbou, 

která umoţňuje propůjčovat znalosti i do jiných vrstev organizační struktury. 
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Transparentnost pomáhá managementu změn ukazovat přímo v praxi, jak korespondují 

představy s realitou a informovat o ní. Otevřenost ve firmě můţe jít i za hranice obvyklých 

zvyklostí a jako názorný příklad uvádím Firemní pyramidu (obr. 11), která zobrazuje spotřebu 

mzdových nákladů ve srovnání se spotřebou vědomostí potřebných k výkonu práce na 

různých stupních pyramidy. Jedná se o kombinaci různých teorií lidských potřeb a Paretova 

optima, kdy vztahy fungují na principu dokonalé konkurence. V dalších kapitolách této 

diplomové práce bude uveden Transparentní management, jehoţ součástí je i interní trh práce 

a znalostí, takţe pokud bude zaveden personální přehled pomocí podnikové personální karty  

v procesní knize (viz kapitola 8.6.), tak bude záleţet skutečně na volbě organizace nebo na 

výběru kaţdého jednotlivce, aby se sám rozhodl, který stupeň v pomyslné pyramidě chce 

obsadit a nabízel směnu svých znalostí a praxe za spotřebu mzdových prostředků. Její 

přítomnost v systému managementu změn můţe být jedním z významných hnacích motorů 

k dalším změnám a můţe být i zárukou pocitu stability u lidí, kteří se rozhodli dále v ţebříčku 

nestoupat, ale mají jasný přehled o tom, ţe jsou řízeni dobrým týmem odborníků. Prezentace 

Firemní pyramidy dá společnosti OKD širší moţnosti, jak vhodně a otevřeně lidem vysvětlit 

ekonomické souvislosti mezi investicí zaměstnance do společnosti a odměnou, kterou je 

společnost ochotna dát, coţ bude motivovat ty, co si přejí získat více. 

 
  

 

Obr. 11: Firemní pyramida 
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6. Management strukturální změny vnímání 
 

Nadšení a tvořivost jsou hnacím motorem změn, zatímco neochota a nepřátelství jsou jejich 

brzdou. 
 

Přítomnost moderních dobývacích technologií můţe mnoho zaměstnanců vnímat jako 

ohroţení, protoţe neumí překonat postojové bariéry, nejsou ochotni se znovu vzdělávat a cítí, 

ţe jejich bezprostřední okolí reaguje neefektivně, a tak začnou jen apaticky vykonávat pouze 

přímé pracovní příkazy. Podhoubím pro takovéto prostředí je uzavřenost a nadřazené chování 

managementu nebo servisních zástupců výrobce technologií. Lékem je otevřenost 

managementu, znalost vizí, cílů a struktury pracovního prostředí. 

 

6.1. Ekonomické a právní hledisko 
 

Vztah právního a ekonomického hlediska je velmi úzce provázán. Právní aspekt je 

rozhodujícím faktorem realizace změn a je jejich regulačním prvkem. Právo je zárukou, ţe 

ekonomické, sociální a individuální chování se pohybuje mezi plánovanými mantinely 

změny. Jeho funkce je regulační i výchovná. 
 

Plán ekonomických a právních normativů by měl respektovat i skutečnosti, jeţ fakticky ještě 

neexistují, protoţe zásadní změny procesů provází nutně adaptace na nové prostředí. 

Ekonomická a právní podpora zajistí, ţe proces adaptace půjde správným směrem, dokáţe 

formovat faktor vědomí lidí a pomůţe vnímat právo jako celek, tím poskytne potřebou jistotu 

bezpečí. Plán by měl také nahradit dočasnou nevzdělanost zaměstnanců, protoţe na zásadní    

a rychlé změny nejsou připraveni a kdyby neexistovala promyšlená ekonomická a právní 

podpora, tak by jistě strach převáţil nad touhou měnit budoucnost. Nedostatečně promyšlené 

normativy by po zavedení změn velmi pravděpodobně jen podpořily touhy prosazovat vlastní 

zájmy na úkor společnosti a utuţily by neţádoucí neformální vazby ještě silněji. 
 

Úlohou managementu změny z hlediska právního a ekonomického je zajistit, aby se 

respektovaly všechny skupiny stakeholders, coţ jsou všichni ti, kdoţ participují na 

hospodaření společnosti OKD. Nemůţe být přípustné, aby se např. skupina vlastníků nebo 

odběratelů sluţeb vrhla na první kladné ekonomické výsledky jednotlivých nově vzniklých 

skupin v organizační struktuře a narušila tak smysl celého systému, a také nemůţe být 

přípustné, aby se po zavedení nových ekonomických pravidel naduţívalo strategických výhod 

v dodavatelsko odběratelských vztazích jedné skupiny nad druhou, protoţe konkurenční 

prostředí není moţné nastavit rovnoměrně v celém systému 
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6.2. Psychologické hledisko 
 

K úspěšnému zavedení změn ve firmě je zapotřebí v prvé řadě porozumět dění ve firmě, coţ 

je nemoţný úkol pro člověka, který přišel do firmy z vnějšího prostředí a i velký problém pro 

toho, kdo ve firmě pracuje mnoho let, ale neprošel celou její strukturou. Významnými zdroji 

k porozumění mohou být jak osobní zkušenosti při výkonu práce, tak pracovní rozhovory na 

různém setkání při předávání zkušeností nebo školení. Jednoduše řečeno není moţné 

opomenout, ţe v kaţdé firmě a OKD nevyjímaje, existují nevyslovené pracovní psychologické 

smlouvy mezi jednotlivci a jejich vedoucími, bez ohledu na to, jaká je formální snaha             

a zaručená legislativa vrcholového vedení organizace. Paradigmata mezi tvrdou a měkkou 

(formální a neformální) stránkou společnosti jsou velká, neboť vychází z široké problematiky 

v kombinaci s mnohaletou tradicí a hlavním průvodním jevem je naprostá uzavřenost 

snoubená s generační rozdílností. Zavádění změn tzv. klasickou cestou, ke které je v dostupné 

literatuře nespočet návodů, bude v OKD, podle mého názoru, zdlouhavé a nehospodárné. 

Některé změny mohou být záměrně blokovány z důvodu obavy ztráty pracovního místa, 

neřešení rozsahu paradigmatu vede ke konfliktům, fluktuaci a sniţování produktivity práce. 

Zbytečně mnoho zaměstnanců si také pokládá otázku, kolika lidem je moţné ve firmě 

opravdu věřit.  
 

Vedení společnosti skvěle aplikuje významnou zbraň v psychologickém boji s paradigmaty    

a tou jsou inovace. Inovační činnost zasáhla celou strukturu společnosti. Rozsah inovací je 

opravdu nevídaný, přesto kapitoly lidských zdrojů a logistiky nemají stále ty správné 

podklady pro účinná rozhodnutí. Na nich ovšem začíná i končí úspěch celé transformace 

OKD, a tak další kapitoly diplomové práce jsou průvodcem ukázky managementu změn 

přímo v příkladu změny. Kaţdé úrovni řízení je potřebné připravit podklady pro změny 

zvlášť. Jelikoţ se zásadní změny budou týkat hlavně managementu se střednědobým a 

krátkodobým stupněm řízení, tak zahrnutím psychologického hlediska zvýšíme 

pravděpodobnost, ţe zaměstnanci budou cestu k novým postům akceptovat, protoţe v 

opačném případě je vliv na činnost firmy tak velký, ţe by jí mohli významně oslabit. 
 

Správnou cestou je jistě otevřenost a transparentní nastavení informačních technologií, které 

naučí management i řadové zaměstnance kladně odpovídat na otázky:  

 Zajímám se o dění ve firmě? 

 Souhlasím s tím, co dělám? 

 Jsem přínosem nových myšlenek? 

Pak teprve lze lidské zdroje naučit uvaţovat: Jak se vlastně firmě vyplácím?   
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6.3. Obrat smýšlení lidských zdrojů společnosti 
 

Pokud chci změnit smýšlení lidských zdrojů ve společnosti OKD, tak je zapotřebí změnit 

firemní chování a její kulturu. Organizace se skládá z procesů a lidí, ale procesy také tvoří 

lidé. Otevřeně vysvětlit strukturu společnosti, umoţnit lidem otevřeně vstoupit do tvorby 

procesů usnadní firmě dosáhnout mnohé z toho, co v minulosti bylo takřka nemoţné.  

 

Význam kultury ve společnosti je velký a mnozí odborníci jsou toho názoru, ţe cesta k její 

změně je zdlouhavý proces. Já s nimi tento názor nesdílím, protoţe v ţivotě firmy je nutné mít 

cíle. Kdyţ existují, tak uţ pak jen přece hledám způsob, jak je dosáhnout a výhodou je, ţe 

pojmenováním cíle získám jasnou vizi, kterým směrem jít. Pokud je tedy zapotřebí najít 

řešení, jak změnit kulturu OKD, jak zapojit lidské zdroje co nejvíce do tvůrčího procesu změn 

a mám za cíl, aby se tak stalo ihned, pak je jisté, ţe setrvávat v dosavadní praxi je jen snaha   

o uhlazení ostrých hran pomyslného balvanu, který neustále tlačím před sebou a ten je            

s kaţdým dalším odešlým odborníkem z firmy jen stále hmotnější. Můj návrh k řešení je 

prostý. Nechat balvan stát. Otočit se od něj pokud moţno správným směrem a zapojit lidskou 

tvořivost. Proto bude v dalších kapitolách navrţena decentralizace části společnosti.  

 

Co tedy povaţuji za nesmírně důleţité a prospěšné, je obrat smýšlení lidských zdrojů tak, aby 

přestaly vzhlíţet směrem k vedení, ale začaly plně vnímat hodnoty a směry, které jsou přímo 

před nimi v kaţdodenní praxi. Tlak všech současných změn v OKD vyvolává různé postoje,  

a ty jsou často v protikladu. Interní marketing, různé formy školení, ani vstřícný přístup 

ředitelství OKD stále nejsou zárukou důvěry v modernizaci provozu a řízení s dlouhodobou 

perspektivou a bohuţel je slyšet procentuálně nejčastěji názor těch, kteří nejsou sebejistí díky 

své nedostatečné vzdělanosti nebo praxi, a tím pádem neumí najít naději ve svém 

dlouhodobém uplatnění a jejich vize je tedy jen krátkodobá a neoptimistická. Přesvědčují sebe 

i druhé, ţe do roka a do dne vše skončí, a také se takto pracovně navenek chovají. Velmi často 

mávnou rukou nad problémy nebo jsou velmi agresivní vůči všemu, co by kladně mluvilo      

o lidské morálce, pracovních povinnostech nebo dlouhodobém plánování vyuţití do dolů 

mířících nejmodernějších technologií, kterým podle nich nemůţe ani nikdo rozumět, a proto 

je zapotřebí se jejich nasazení třeba i bránit. Já se naprosto ztotoţňuji s novoročním projevem 

našeho pana prezidenta, ve kterém říká, ţe nemáme podléhat hlasům těch, kteří si libují          

v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si 

rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné 

postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu     
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a nezdaru. Je moţné, ţe zahraniční investor nemusí mít reálnou představu o tom, ţe české 

prostředí je specifické i tím, ţe jsme se neodnaučili z minulosti vnášet tzv. osobní politiku do 

pracovního prostředí. Český národ je velice šikovný a variabilní, ale negativem, se kterým se 

však musí v managementu změn počítat, je, ţe nemá problém zavést do osobní praxe 

okamţitě cokoliv, s čím se ztotoţnil ve včerejších televizních novinách nebo slyšel od 

kamaráda. To lze povaţovat za negativní jev, ale mým názorem je, ţe pokud i záporné 

vlastnosti lidí začnu povaţovat za přirozené a přestanu jim bránit, tak získám moţnost nalézt 

způsob, jak jich vyuţít a obrátit na pozitivní prospěch vůči OKD. Samozřejmě mezi 

mantinely legislativy a ekonomie, jak bude naznačeno na obrázku 12. Pomůţe k tomu nejen 

decentralizace podnikové struktury, ale také zavedení funkce rozhodce a mentora (kapitola 

8.6.). Přínosné je i do dnešní doby přetransformovat některé z vizí, které kdysi v českém 

prostředí úspěšně pouţil Tomáš Baťa
4)

 ve Zlíně. Pak lze za pomocí vyuţití informačních 

technologií vytvořit nové změny i v organizační struktuře. Tím je obrat na to, co je přímo před 

očima kaţdý pracovní den. Obrat na to, co se dá měřit. Na to, co lze označit jako peníze         

a s těmi pak hospodařit. Svým způsobem je to obrat na zákazníka, neboť ten přece je zdrojem 

kaţdé koruny ve mzdách zaměstnanců. 

 

Proto navrhuji, ať se virtuálním zákazníkem v manažerském účetnictví stane ředitelství OKD 

a tržní komoditou uhlí. Fiktivně bude uhlí proměněno za peníze ihned ve chvíli, kdy se objeví 

na pásech centrálního odtěžení. Kolik tun uhlí, tím pádem peněz, ten den důl utrží, tolik si 

může přerozdělovat mezi jednotlivé decentralizované správní celky, které se mezi sebou také 

chovají tržně. Podle mého mínění je management změn závislý na obratu smýšlení lidských 

zdrojů a zavedení decentralizace a konkurence v dole je tou správnou chybějící                       

a nejdůležitější tečkou za transformací OKD na moderní těžební společnost. 

 

V celé další sloţité soustavě managementu změn se ovšem skrývá jeden drobný, pro mnoho 

lidí určitě malicherný, ale přesto pro mne podstatný problém, který je zapotřebí vyřešit. Tím 

je nastavení hospodárnosti. Muţi totiţ obecně nijak významně hospodářsky myslet neumí, 

neboť se tomu nikde neučili. Do chvíle, neţ si zaloţili vlastní domácnost, starala se o jejich 

hospodárnost, spolehlivost, odpovědnost a pořádek maminka. Pokud je v důlním prostředí 

zaměstnanecké zastoupení výhradně muţské, skrývá se zde jedna z významných odpovědí, 

proč je organizace práce v důlních podnicích tak specifická. 

 

4)
Tomáš Baťa (3. dubna 1876 ve Zlíně – 12. července 1932 v Otrokovicích), zakladatel obuvnické firmy Baťa      

a jeden z největších podnikatelů své doby. 
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6.4. Strukturální změna technických a ekonomických toků  
 

Decentralizace přímé výroby a samospráva dílčích provozních celků je nejen ekonomicky 

přínosnější, ale také ve všech směrech lepší. Nikdo není tak dobře informovaný o kladech, 

záporech a provozních potřebách, jako ten, kdo tuto činnost přímo dělá. 
 

Změna k přenesení odpovědnosti na menší organizační jednotky (správní celky) vnese do 

systému managementu jednu zásadní novinku. Vedoucí správního celku budou postaveni do 

úplně nové role, kde bude nutné opustit případné zaţité kaţdodenní rozhodování postavené 

spíše na osobních zájmech nebo pocitech nadřazenosti a postupně přijmout roli Servant 

Leaders (sloužící vůdce)
5) 

za pomoci nejnovějších poznatků v oblasti koučování zaměstnanců, 

protoţe k zisku dobrých výsledků ve svěřené oblasti bude jednak nutné vyuţít vlády pomocí 

moci odborné, nikoliv donucovací, ale jednak bude nezbytné vyuţít v budoucnu zavedeného 

podnikového trhu práce v organizaci. Vnitřní nabídkou i poptávkou práce bude moţné získat 

vhodné lidské zdroje na jednotlivé pracovní pozice. Správné nastavení IT technologií             

k dennímu, měsíčnímu a ročnímu vyhodnocení hospodářských výsledků je zpětnou vazbou    

o tom, zda je řízení správního celku úspěšné a jak vysoká je kolektivní odměna za výsledky. 

O individuálních odměnách finančního nebo jiného charakteru rozhoduje vedoucí správního 

celku naprosto svobodně a v systému řízení procesů je tato informace neveřejná. Pouţívání 

motivačního řízení bude tedy tajným know-how vedoucího celku, které mu dá moţnost být 

konkurenčním při udrţení výkonu lidí i kvalifikovaných odborníků ve svém oddělení. 
 

Můj návrh k zavedení Transparentního managementu směřuje k vyřešení problematiky, kdy 

management změny stojí před úkolem, jak orientovat lidské zdroje společnosti k tomu, aby 

plně zapojily své úsilí k orientaci na výsledky. Přímý obrat , na zákazníka a na kolektivní 

snahu hospodárně vytěţit z důlního prostoru všechny dosaţitelné uhelné zásoby. O změně 

orientace na prodané uhlí zákazníkovi, kterým bude ředitelství OKD pojednala předešlá 

kapitola. Změna k orientaci na tvorbu procesů a jejich plnění je základním kamenem 

Transparentního managementu. Z důvodů výrazného zjednodušení navrhuji organizačních 

vrstev pro společnost OKD pouze sedm, přičemţ nejvyšší je zastoupena generálním ředitelem 

OKD a nejniţší je zastoupena směnovým předákem se svým pracovním kolektivem. Vrstev 

není zapotřebí více, historicky nejstarší firma světa, kterou je katolická církev, prokázala, ţe 

se svým sedmistupňovým řízením lze úspěšně zvládnout všechny situace, kterým byla církev 

za svou existenci vystavena. 
 

5) Servant Leaders je filozofie a způsob vedení, který je zaveden v mnoha světových firmách podle definic Roberta 

Greenleafa, Jamese Autry, Kena Blancharda, Stephena Coveye, Petera Bloka, Petera Sengee, Maxe DePree, Scotta 

Greenberga, Larry Spearse, Margareta Wheatleye, Jamese C.Huntera, Kenta Keitha, Kena Jenningse a dalších. 
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Pro plánování změny orientace na procesy navrhuji úrovně tři: 

 dlouhodobou, která modeluje dlouhodobé procesy a proces vizí a kultury podniku, 

 střednědobou, která vytváří a vyhodnocuje procesní knihy jednotlivých dolů, 

 krátkodobou, která tvoří nově decentralizovanou přímou výrobu v dole. 

Důleţité pro úspěšné řízení změny je, ţe veškerá pozornost se upírá na procesní knihu dolu. 

Ta je v datech tak transparentní, jak určí vrcholový management OKD. Přehlednost, 

otevřenost, garance podpisu a odpovědnosti autora zpracovávaných dat v procesních knihách 

jsou zdrojem a zárukou funkce Transparentního managementu.  

 

Nejzásadnější změny se dotýkají přímé výroby a není moţné, aby se najednou všechny 

správní celky začaly chovat správně a aby dokázaly veškerou problematiku vyřešit ve svém 

kolektivu. Proto navrhuji, aby všechny materiálové a ekonomické toky, které plynou tam        

i zpět z podnikových procesních knih, byly revidovány a řízeny organizační vrstvou, na které 

je oddělení mentora a rozhodce. 

 

Mentor (v současné době ředitel nebo závodní dolu) by nově zastával funkci názorového partnera, 

který vládne převáţně mocí odbornou a je vnímán jako člověk, který jiţ dosáhl znalostně        

i prakticky toho, čeho vedoucí jednotlivých správních celků teprve dosáhnout mohou. Jeho 

úkolem je ukazovat okolí to, co je pro společnost důleţité a dobře nakládat s moţností 

odměňovat vynikající kvalitu práce. Zásadní problém spočívá ve výběru mentora, protoţe 

výběrové řízení musí prověřit, zda kandidát na toto místo disponuje znalostmi ze všech oborů, 

které se v řízení podniku vyskytují a tyto zvládnout nejen z pohledu technického, ale               

i z pohledu ekonomického. Těchto odborníků na pomyslném trhu práce OKD opravdu moc 

není, naštěstí vysoké školy v poslední době zařazují do své výuky obory technicko-

ekonomicky kombinované, a tak pokud se ve firmě nalézají lidé, kteří se rozhodli svou 

dosavadní praxi znásobit o studia tohoto typu, tak věřím, ţe jsou pro firmu cenným majetkem, 

který si společnost na těchto místech nejlépe zhodnotí. 

 

Problémem při zavedení decentralizace můţe být neschopnost rychlé dohody mezi 

jednotlivými správními celky a také existence transakčních nákladů při předávání zboţí          

a sluţeb. Mým návrhem k zamezení neshod a ke sníţení transakčních nákladů i rychlému 

určení pokut nebo dotací při převodu zboţí, sluţeb a kvality mezi decentralizovanými celky je 

zavedení funkce rozhodce, který je v organizační vrstvě včleněn na stejný stupeň jako mentor. 

Jinými slovy, ředitel i soudce jsou na stejné úrovni a oba disponují svým stupněm nezávislosti 

na rozhodování, které se však musí pohybovat mezi mantinely procesních knih podniku.  
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Aby bylo zřejmé, ţe management změn jde plánovaným směrem, aby lidské zdroje 

společnosti věděly, co mají činit ke zlepšení své práce a jak je jejich úsilí efektivní, nelze se 

obejít bez zpětné vazby. Její správná funkce vyţaduje nezávislost na procesu řízení, vysokou 

míru imunity projevu vůči celé společnosti a cílem je poskytnout ochranu práv zaměstnanců        

a zlepšovat kulturu a vztah lidských zdrojů společnosti vůči vrcholovému vedení OKD           

a stakeholders. Jako garanta této funkce navrhuji zřídit funkci ombudsmana, který nebude 

oponentem, ale prostředníkem pomoci nápravy chyb vzniklých v přímé výrobě. V organizační 

struktuře tedy ombudsman propojuje její nejniţší vrstvu s nejvyšší a hledá způsob, jak lépe 

nastavit vztahy lidí, systémů a procesů, pokud ony neuspokojují očekávání.  
 

Strukturální změna technických a ekonomických toků je závislá na vytvoření procesních knih, 

které pomyslně visí nad kaţdým dolem a obsahují karty, kde kaţdá má jinou funkci a jiný 

systém vyhodnocování dat z výroby. Vizualizace procesních karet je zpracována tak, aby 

poskytovala přehled o ucelené řadě operací pro výrobu, poskytování a předávání sluţeb ve 

výrobě, o způsobu provedení speciálních úkolů, srozumitelné výukové procesní podpoře        

a hlavně přehledu odměn za splněné cíle.  
 

Procesní knihy vytváří systém, který v technických, ekonomických a výrobních kartách mají 

hlavní proud dat kvartálně neměnný, coţ je zárukou stability. Vedlejší proudy dat a jejich 

grafická i výpočtová variabilita včetně přesnosti se neustále v čase mění a umoţňuje všem 

zúčastněným na procesní knize aplikovat svou inovační činnost. Zcela zásadní je v tomto 

směru adresnost inovačních přínosů, čímţ je jednak zohledněno duševní vlastnictví autora 

dané činnosti a jednak podpořeno zdravě konkurenční prostředí v aplikaci přínosů pro 

společnost.  

 

Management změn takového rozsahu se nemůţe obejít bez systému podpory manaţerů na 

všech organizačních úrovních, protoţe pro mnohé mohou nastat situace těţko pochopitelné 

nebo sloţitě řešitelné, a to by mohlo znamenat, ţe by se mohla opět objevit nevlídnost, neúcta 

a apatie. Procesní kniha obsahuje tedy i karty, které jsou podpůrné nebo naučné a poskytují 

přímou on-line podporu za pomocí Business Intelligence, Balanced Scorecard a Data 

miningu, který sbírá data z Hlavní knihy systému a zobrazuje je podle poţadavků uţivatele. 

Systém data automaticky analyzuje z důvodu splnění kritérií managementu jakosti EFQM 

(European Foundation for Quality Management) a jednak z důvodu poznání, na které činnosti 

je kvalitativně i ekonomicky přínosné pouţít outsourcing. Podrobný návrh datového modelu 

systému procesních knih není moţné předloţit z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce 

a bude tedy náplní prací příštích. 
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6.5. Každý má znát svou roli a poslání 
 

Decentralizace v oblasti krátkodobých procesů a nové nastavení střednědobého řízení, kde 

díky transparentnosti má kaţdý jednotlivec svůj viditelný díl odpovědnosti, zisku nebo ztráty, 

umoţní to, co je pro české firmy prozatím v oblasti pouhých přání. Tím je zuţitkování 

inteligence převáţné většiny zaměstnanců ke zvýšení hodnoty inteligence společnosti, a to by 

byl krok vpřed skutečně velkých rozměrů, protoţe ta prozatím zůstává ve společnosti neúplně 

vyuţita navzdory přání vedení i těch, kteří připravují strategické dlouhodobé plány. 

Manaţerům je zapotřebí dát přímou odpovědnost, ale mezi mantinely podnikové kultury. Je 

naprosto jisté, ţe pokud dosadíme vedoucího pracovníka do pozice, kde bude mít najednou 

skutečně přímou odpovědnost za své jednání a výkon týmu, dojde ke změně nastavení jeho 

postojů, jednání, vzdělávání a plánování, coţ umoţní vyuţít prozatím stále trvající obrovské 

chuti dělníků (viz analýza), kteří s radostí a očekáváním vítají všechny dosavadní změny 

realizované OKD v posledních letech. Dělníci se nebrání touze vzbudit u nich pocit 

příslušnosti ke svému pracovnímu prostředí a svěřeným úkolům za vyplácenou mzdu a mají 

bezprostřední zájem na výrobě i zisku celého podniku. Jejich přáním je mít měřitelný svůj díl 

přínosu a nebojí se vzít odpovědnost za případné ztráty, protoţe ty se jim do výplaty ve formě 

pokut účtují jiţ dnes, jak vyplývá z přílohy 1. 

 

Změnu je zapotřebí tedy učinit hlavně v managementu, kde je zapotřebí zkontrolovat, zda 

kaţdý vedoucí pracovník skutečně pochopil svou roli a poslání a zda je s tímto ztotoţněn. 

Školení není dostatečnou garancí, a tak je zapotřebí veškerou činnost převést na měřitelnou 

jednotku, zapojit do účtování spotřeby pouţívaný majetek a případný ušlý zisk, náklady za 

parkování a uţívání vozidel, strojů, energie, za pouţívané úloţiště materiálu, pouţívání 

kanceláří, budov, důlních prostor a veškeré techniky. Zapojit tedy do systému plně 

manaţerské účetnictví a objektivně a transparentně zapojit odpovědnostní účetnictví, aby bylo 

moţné naslouchat, oslavovat, uznávat a chválit. Aby bylo moţné získat přehled o skutečné 

vzdělanostní investici kaţdého jednotlivce a co nejvíce zapojit chuť k sebevzdělávání 

s podporou technické knihovny a vyhlašovaných projektů OKD, coţ nastartuje ve společnosti 

skutečnou touhu inovovat a ztotoţnit se s dlouhodobými vizemi společnosti. Vedlejším 

přínosem je postupné sladění hygienických, bezpečnostních a lidských potřeb s poţadavky na 

produktivitu práce. 

 

Kaţdý jednotlivec ve společnosti OKD je zdrojem nehmotného bohatství. To je moţné vyuţít 

a zahrnout do hodnoty akcií, coţ je jiţ ve vyspělém světě naprostou samozřejmostí. 
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6.6. Firemní šachovnice 
 

Společnost OKD je ţivý organismus a kultura ve firmě spočívá hlavně ve správné organizaci 

práce a podpoře mezilidských vztahů. Mým názorem je, ţe nejlepší podporou pro změny je v 

této kapitole vytvořit snadno pochopitelnou  prezentaci, kde se kaţdý uvidí, bude mít přehled, 

jaká je jeho role a jakou rolí jsou pověření další lidé ve společnosti. Například fotbalisté také 

hrají v týmu a kaţdý má svou přesně určenou roli podle tradic, pravidel hry a pokynů trenéra, 

aby všichni neběhali jen za míčem, ale takticky získali převahu a konečnou výhru. Tak i ve 

firmě je zapotřebí neustále ukazovat lidem, ţe jsou součástí celofiremního týmu a velice 

záleţí na kvalitě jejich práce. Zvolil jsem prezentaci pomocí šachovnice, protoţe to je hra, 

kterou mnoho lidí zná a dovede si tedy převést schopnosti a váhy figur ze hry do reálného 

pracovního prostředí. 

 

Hrací plochu šachovnice (obr. 12) tvoří zaměstnanci, fyzické a duševní vlastnictví společnosti 

OKD. Nebýt aktiv a lidských zdrojů, nebylo by na čem rozmístit hru a strategicky ji řídit        

k úspěchu u zákazníků a vítězství nad konkurencí. Bez hracího pole tedy není moţné zahájit 

hru, to mění i pohled na lidské zdroje, protoţe najednou jsou v úhlu pohledu, kdy jejich 

potřebnost jim nabízí moţnost se angaţovat a investovat svůj kapitál ve prospěch hry, tedy 

společnosti OKD. 

 

Pěšec je ve hře v šach figura s nejmenší váhou, ale díky tomu, ţe jich je více, je jejich role 

velice významná a bez činnosti pěšců by kaţdá hra byla ihned prohraná. Pěšci tvoří ochranný 

val a vytváří poziční, tedy ekonomický zisk na hracím poli. Jako pěšce můţeme označit 

klíčové zaměstnance, oni mají v rukou techniku za mnoho miliónů korun a závisí na jejich 

vědomostech, intuici a zkušenosti, zda výroba pojede hladce nebo budou vysoké provozní 

výpadky a zvýšené náklady na opravy. Nerozumím tomu, proč v porubu řídí těţební kombajn 

člověk se základním vzděláním nebo výučním listem na netechnické obory, který je na své 

místo dosazen jen z důvodu, ţe pravidelně dochází do práce a je oblíben u předáka kolektivu, 

navštívil všeobecný třítýdenní kurz kombajnéra a místo měsíce zácviku dostane po týdnu       

k ovládání stroj za mnoho miliónů korun a nikdo neanalyzuje, proč se po určité směně mění 

převodovka, motor nebo sada noţů. Věřím, ţe se všichni kombajnéři snaţí, sic mohou, vytěţit 

co nejvíce uhlí za směnu, ale nemohu jinak neţ konstatovat, ţe jejich vědomosti na 

problematiku geologie, konstrukce strojů, mechanické odolnosti a vlastnosti materiálů, 

teplotní, elektrické, chladicí, mazací a dobývací schopnosti, nestačí a raději bych na jejich 

místě viděl člověka, který má za sebou bohatou důlní praxi a v poslední době získal 

vysokoškolský titul z hornického nebo strojního oboru. To pak budou ti praví podnikoví 
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hrdinové, co mohou být velmi dobře finančně odměněni a v organizaci zviditelněni, aby si 

všichni ostatní zaměstnanci uvědomovali, ţe na nich závisí jejich denní zisk a celá činnost 

dolu byla směrována tak, aby podmínky porubů v dole byly vţdy skvěle připraveny pro těţbu, 

protoţe zavedení decentralizace v dalších kapitolách a prodeje uhlí přímo v dole vyvolá 

enormní zájem dolu na mnoţství vytěţeného uhlí a špičkovou práci kombajnérů. 

 

Věţ je ve hře v šach vybavena silnými pravomocemi a při zahájení hry stojí věţe na okrajích 

hracího pole a vytvářejí tak mantinely, mezi kterými hra probíhá. Pro prezentaci v této 

diplomové práci věţe představují hranice omezení činnosti společnosti jak z hlediska 

ekonomického, tak z hlediska právního. Přirovnání ke hře je příkladné, protoţe, ač věţe 

mohou zasáhnout v přímé linii přes celou hrací plochu, tak stačí, aby před věţ byla postavena 

(zakryla nebo změnila data) nějaká figura z vlastního týmu a pole za touto figurou je jiţ bez 

kontroly a pravomoci věţí. Přesně tak je to i v praxi, protoţe mezi tvrdou (legislativa)            

a měkkou (činnosti) částí firmy je velké paradigma, a tak při zavádění změn vedoucích ke 

zlepšení jsou moţnosti dvě. Buď naučit tým zaměstnanců, aby odkrývali pole působnosti věţí 

(otevřeně vpustili do své činnosti vliv předpisů a ekonomie), nebo aby se stali průsvitnými      

a věţím nebránili (fungovala by transparentnost). Pokud tedy věţe nebudou mít volné hrací 

pole, bude organizaci řídit vţdy velké mnoţství samozvaných ředitelů. 

 

Střelec ve hře v šach ovládá šikmé pole a můţe se pohybovat přes celou hrací plochu. Má 

tedy velmi dlouhé prsty napříč šachovnicí a v mé prezentaci představuje marketing, vývoj IT 

technologií a neustálé zlepšování podnikových procesů. Střelci tedy hledají stále nové trţní 

příleţitosti mezi vnitropodnikovými decentralizovanými správními celky a jejich 

nejdůleţitějším úkolem je značit jakou váhu mají zpracovávaná data v systému procesů. 

Starají se o to, aby systém nebyl zahlcen nedůleţitou činností, protoţe ve chvíli, kdy v rámci 

managementu změn je vydán pokyn k převodu všech činností na měřitelné jednotky, tak je 

vysoká pravděpodobnost, ţe lidé ve firmě dokáţí číslem označit dosud nevídané věci a trvat 

na jejich prioritě velmi důrazně. 

 

Jezdec je v této hře lékařem firmy. Jeho schopnost pohybu v hracím poli proniknout přes 

figury signalizuje, ţe jezdci jsou specialisté na svou práci a vidí dále, neţ jen přímo před sebe. 

Znají vedlejší účinky procesů a techniky a mohou tak velmi rychle stanovit diagnózu 

problému a opravit ho. Na jezdce by měla být soustředěna vzdělávací podpora firmy a měli by 

být natolik chráněni, aby na ně nemohl mít vliv mocenský tlak manaţerů.  
 

Král ve hře v šach má moţnost se pohybovat jen o jedno pole. To přesně vystihuje realitu 

chodu firmy, protoţe pomocí malých krůčků v podobě rozhodnutí a finančních operací se 
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investoři snaţí vytvářet a realizovat dlouhodobé plány společnosti. Pokud král dostane mat, 

společnost zbankrotuje, takţe logickou snahou zaměstnanců je chránit krále. Král však 

nemusí ve firmě poţívat úcty, jaké by si přál, protoţe úcta k úspěchu druhých není v české 

kultuře zakořeněná. Král má sice právo obětovat kteroukoliv figuru ve hře, ale pokud nemá 

úctu, znamená to okamţitou ztrátu ochrany ostatních figur, minimálně z řad levého střelce. 

Podle mého mínění zaloţeného na detailní dlouhodobé znalosti prostředí a kultury ve firmě 

OKD má král jedinou moţnost, jak získat větší kontrolu nad chodem společnosti - změnit 

organizační strukturu dle vzoru v této práci a zavést Transparentní management. 
 

Královna ve hře v šach má obrovské pravomoci a účelem je nejen chránit krále, ale i zaútočit 

na hracím poli všude tam, kde to má pozitivní vliv. Pro společnost je tedy výhodné, kdyţ 

pozornost je vztaţena ke královně, která stojí mimo její hlavní činnost. V mé prezentaci je 

tato figura zastoupena HBZS, coţ je dceřiná společnost OKD a vţdy ve společnosti působila 

jako matka ochránkyně provozu a bezpečnosti. V dalších kapitolách bude její role popsána 

podrobněji. 
 

 
 

Obrázek 12: Firemní šachovnice 
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7. Management organizační změny 
 

Management změn v OKD bude nejúspěšnější, pokud společnost bude mít stabilizované 

prostředí za pomocí legislativy, srozumitelných interních řádů a jasných cílů. Na takových 

základech pak lze vystavět moderní a flexibilní organizaci procesů. K obratu od direktivního 

řízení k decentralizaci a orientaci na zákazníka je pak uţ jen malý krůček a přínos můţe být 

obrovský. 

 

7.1. Vnímání důležitosti lidských zdrojů   

 

Personální oddělení by mělo mít přehled o lidských zdrojích nejen z pohledu klasického, ale   

i z pohledu, jakou aktivitu zaměstnanci konají v otázce inovací procesů v podniku, 

rozšiřování znalostí nebo praktických dovedností. Systém "Continuous Improvement" (systém 

trvalého zlepšování) nemůţe čekat jen na ty, kteří se do něho přihlásí, ale pomocí vyhlašování 

různých úkolů vhodných k řešení vyhledávat ty, kteří mohou být pro firmu opravdu 

významným zdrojem inovační činnosti nebo podkladem pro další změny. Skutečně znalí        

a moudří lidé se zpravidla nijak nepovyšují, ani hlučně nepoukazují na to, ţe jsou ve firmě 

zaměstnáni a ţe jejich moţnosti jsou několikanásobně vyšší, neţ jsou vyuţívány. Je to 

podobné jako např. situace při zisku prvního černého pásu sportovce bojových umění, protoţe 

ten o svém úspěchu rychle informuje co nejširší okolí. Za nějaký čas, kdy získá jiţ desátý pás 

a je skutečně výjimečným sportovcem jiţ zpravidla nikoho o zisku nejvyššího uznání 

neinformuje, s pokorou a úctou převezme ocenění a nejvyšší odměnou je pro něho malá 

hostina v rodinném kruhu, kdy okolí ani netuší, ţe ţijí vedle výjimečného člověka. Lidé 

tohoto druhu jsou pro firmu jedním z největších bohatství a pro jejich nalezení stojí za to 

upravit systém trvalého zlepšování v OKD nebo ještě lépe, zavést nový systém zlepšování      

a naprosto odlišně nastavit funkci personálního oddělení ve společnosti. 

 

Kvalitní lidské zdroje a výjimečné talenty je moţné ve společnosti udrţet za pomocí 

zvýšených finančních prostředků, ale pokud se jedná o dobře a draze vyškoleného 

zaměstnance, tak je pro konkurenci vţdy výhodné nabídnout odborníkovi vyšší finanční 

motivaci. Spoléhat se tedy jen na moc vysokých odměn není správným řešením a je zapotřebí 

rozšířit motivaci k setrvání ve společnosti o nepeněţité odměny nebo benefity. Společnost 

OKD jde v tomto směru správnou cestou, ale chybí zapojení talentů do vývoje procesů, chybí 

špičkově vybavené prostory určené pro výzkum a vývoj a chybí moţnosti konzultovat 

novátorské myšlenky s odborníky. Navrhuji vyuţít moţností HBZS. 
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7.2. Hlavní báňská záchranná stanice a její schopnosti 
 

HBZS je dceřiná společnost OKD, jejímţ hlavním posláním je poskytování báňských 

záchranných sluţeb. K této činnosti pouţívá speciální techniku a dostatečně odborně 

vyškolené a vzdělané profesionální báňské záchranáře, jelikoţ nemalá část její práce je 

prováděná v extrémních podmínkách.
6)

 
 

Jedním z největších bohatství společnosti HBZS je její areál, který je umístěn na ulici 

Lihovarská 10 v Ostravě Radvanicích. V minulosti byl areál postaven se záměrem, aby zde 

bylo moţné trvale ubytovat a zaměstnat více neţ 200 osob. Jsou zde prezentační sály              

a moderně vybavené učebny a díky trvalé odborné práci v oblasti báňské činnosti si HBZS 

zhodnotila tento areál o velkou míru duševní hodnoty s mezinárodním věhlasem a jsem 

přesvědčen, ţe v této době duševní hodnota areálu převyšuje hodnotu účetní. Podle mého 

mínění je toto místo i s působností HBZS nejlepším zázemím pro management změn kultury 

společnosti OKD a zárukou vývoje a řízení nových procesů a technologií. 
 

HBZS doporučuji jako garanta managementu změn proto, ţe disponuje několika lidmi            

s hodnotou tzv. velkého člověka, tedy toho, kdo můţe jít příkladem a viditelně ke své činnosti 

pouţít vize, etické hodnoty, své znalosti i schopnosti vše ukázat přímo v praxi. Tito lidé 

mohou vytvořit tvůrčí příklad a motivovat ostatní manaţery OKD a eliminovat případný 

negativní vliv lidí duchem malých, ale mocných. Tím by byl naplněn cíl školení Andreje 

Kopčaje
7)

, který dlouhodobě vysvětluje vedoucím představitelům společnosti, ţe pokud 

hledají nějakou chybu ve firmě, tak není zapotřebí ji hledat jinde neţ právě v managementu. 
 

Přirozenou činností HBZS je rychlá reakce pomoci v případě, ţe dojde někde k havárii nebo 

úrazu člověka. Díky moţnostem informačních technologií je tedy pro HBZS snadné je vyuţít 

k řízení virtuálních týmů specialistů a být tak zárukou, ţe všechny doly budou pod ochranou 

jednotného odborného přístupu s včasnou a kvalitní radou nebo pomocí. 
 

Pro HBZS by bylo prospěšné, kdyby se stala ve společnosti OKD průkopníkem                      

v outsourcingu a sama šla příkladem transformací svých vysoce specializovaných činností na 

outsourcingované, čímţ by získala přístup k novému know-how a uvolnila prostředky pro jiné 

aktivity.  Umím si představit situaci, kdy má HBZS méně jak dvacet zaměstnanců a přitom 

řídí a ovládá obrovské pole speciálních činností v celé společnosti OKD, České republice       

a Evropské unii. 
 

6)
 www.hbzs-ov.cz 

7)
 Ing. Andrej Kopčaj, CSc. stojí v čele společnosti SILMA´90 s jedinečným know-how na měření sociálního 

potenciálu.
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7.3. Organizace řízení specialistů 
 

Management změn se neobejde bez aktivity zaměstnanců, o kterých se ve společnosti ví, ţe 

jsou odborníci na slovo vzatí a se změnami souhlasí, nebo ještě lépe, na změnách se sami 

podílejí. Nevyuţít potenciál špičkových zaměstnanců můţe být pro budoucnost firmy daleko 

nebezpečnější neţ vysoký tlak konkurence. Specialisty společnosti lze vyzvat k účasti ve 

virtuálních týmech a motivovat je k vysokým výkonům ve prospěch dlouhodobých cílů firmy. 

 

O virtuálním týmu mluvíme tehdy, kdyţ se nejméně polovina lidí, podílejících se na úkolu, 

nepotkává. Problémem není virtuální tým sestavit, pro fungující systém HBZS je to otázka 

několika minut, problémem je ho kontrolovat. Nároky na manaţera, který řídí takový tým 

jsou vysoké a mnoho manaţerů můţe mít z řízení nasazení takovýchto skupin oprávněný 

strach. Mé doporučení směřuje k vyuţití velitelů záchranných sborů HBZS, kteří jsou 

vyškoleni k řízení likvidace nehod velkého rozsahu a mohou být v mnohém příkladem            

i zajistit, aby účast specialisty ve virtuálním týmu byla povaţována jako vysoce honorovaná. 

Základním předpokladem virtuální týmové práce je vytvoření vhodné komunikační kultury    

s respektováním hodnot duševních i materiálních. S respektem vůči zákonitostem přírody      

v dobývací oblasti a vysokým důrazem na bezpečnost práce. S motivací spolupodílet se na 

řízení a rozhodování ve společnosti a s vizí kariérního, platového i benefičního růstu. 

 

Změna postojů ve společnosti k uznání specializace zaměstnanců a zapojení jejich znalostí při 

řešení problémů, které se vyskytují u plánování a přípravy výroby, jakoţto i při provozní 

činnosti ve formě různých výpadků výroby nebo havárií přinese do firmy styl kaizen
8)                  

a ţivnou půdu k procesům trvalého zlepšování. 

 

HBZS disponuje technologiemi, které by mohly po úpravě slouţit k tvorbě a řízení virtuálních 

týmů, které pro svou funkci nutně potřebují mít důvěru v potenciál týmu a jeho produktivitu. 

Důvěru ve smysl fungování týmu a řešeného úkolu. Pocit vysoké autonomie umoţňující 

samostatně zpracovávat podklady a rozhodovat o tom, co bude předmětem týmové práce, coţ 

je nesmírně důleţité, protoţe i odborníci jsou v prvopočátcích vzniku týmové práce 

zdrţenliví, stydliví a postupně se učí sebedůvěře k veřejnému sdílení vlastního know-how. 

Neméně důleţitou rolí HBZS by bylo vhodně prezentovat přínosy řešených úkolů tak, aby 

byly viditelné v celém prostředí společnosti a závěry z řešené problematiky konzultovat          

s kapacitami z řad vysokých škol, zástupců státní správy a v mezinárodním báňském 

prostředí. 
 

8)
 kaizen je složenina japonského slova kai = změna a slova zen = lepší 
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7.4. Podpora managementu změn 
 

Role HBZS jako matky ochránkyně v organizační struktuře OKD je mnou zvolena záměrně, 

protoţe HBZS po mnoho let úspěšně vytváří a prosazuje u státní správy legislativu pro 

báňskou činnost. Realizovat změny v hornické oblasti a nemít je legislativně podpořeny by 

bylo nesprávné a riskantní. 

 

Znovu připomínám, ţe ubytovací kapacity HBZS a školicí prostory v areálu Hlavní báňské 

záchranné stanice jsou zárukou kvalitní a rychlé podpory managementu změn, neboť 

kapacitní průchodnost výcviku, výchovy a taktiky je téměř sto posluchačů a lze jí rozšířit na 

téměř neomezenou kapacitu formou virtuálních školení přes internetové rozhraní, kdy lze 

udělovat akreditace potřebné jak pro změny ve společnosti OKD, tak i bezpečnostní, znalostní 

nebo o poskytování první pomoci a další potřebné podpory pro jiné organizace na území 

České republiky nebo Evropské unie. 

 

Jelikoţ je HBZS tvořitelem legislativy, tak má také přehled, jak byrokraticky náročné jsou 

všechny procesy ve fázi přípravy a schvalování u státní správy a tedy zná, ţe i zde platí 

Paretovo pravidlo, ţe 20% právních předpisů je příčinou 80% byrokratické zátěţe firmy. Tato 

zkušenost můţe dopomoci k velice významné podpoře managementu změn ve společnosti     

a tou je vyhledání nepotřebných byrokratických činností a podpořit tak rychlé tempo všech 

toků ve firmě. Výsledkem této podpory bude zisk moţnosti začít ve společnosti delegovat 

úkoly ne shora dolů, ale horizontálně, coţ by byla určitě kladná změna pro dobrou funkci 

budoucího Transparentního managementu, který podporuje převáţně týmovou práci. 

 

Hlavní báňská záchranná stanice má informační síťovou strukturu zaloţenou na software 

Lotus Notes, který podporuje snadné předávání dokumentů a můţe být výrazným přínosem 

podpory přechodu z tradiční firmy na digitální organizaci. V další kapitole této práce je podán 

návrh nové organizační struktury společnosti, jejímţ srdcem je digitální soustava procesních 

knih, které změní pojetí managementu, podnikovou kulturu, vztah k lidským zdrojům             

a přehled o chodu celé společnosti. Nové digitální prostředí umoţní měnit stávající pozice na 

nové i variabilní kombinace. IT oddělení HBZS je jistě zárukou podpory sladění systému 

SAP, Lotus Notes, PQM (Process Quality Management) a dalších tak, aby byla vytvořena 

plná podpora decentralizaci výroby a outsourcingu v novém pojetí, protoţe v další budoucí 

fázi změn bude zapotřebí sniţovat náklady na výrobu a společnost si bude jistě převáţně 

všechny sluţby najímat od malých organizací vně společnosti, ať uţ se jedná o personalistiku, 

finanční oddělení, personální oddělení, logistiku, fakturaci a další. 
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7.5. Návrh na změnu organizační struktury OKD  
 

Změna organizační struktury patří k nejnáročnějším řídícím úkolům. Nezvládnutí této 

závěrečné části by mohlo vnést do systému chaos, obavy a nenaplnění plánovaných očekávání 

ze zavedení změn. Systém managementu změn v této diplomové práci se tedy nemůţe bez 

této závěrečné kapitoly obejít a předkládám zde návrh na změnu organizační struktury, která  

v ruku v ruce se zavedením Transparentního managementu bude znamenat minimalizaci 

neformálního prostředí ve společnosti, coţ je jistě významné nejen pro OKD, ale i pro jiné 

firmy podobného typu, protoţe neformalita můţe v českých firmách dosahovat aţ 90 % 

tokového objemu. 
 

Základním předpokladem funkce Transparentního managementu je proměnit kaţdou lidskou 

činnost na číselnou hodnotu a porovnat stav minulý s přítomným. K tomu je zapotřebí 

vytvořit soustavu procesních knih, které poskytnou přehled o veškeré činnosti a budou            

i oporou systému funkce a znalostí. Pro pochopení organizace práce všech lidských zdrojů je 

zapotřebí procesní knihu zařadit do organizační struktury jako její prvek, který tvoří srdce 

celé organizační struktury, coţ je řešení moţná neobvyklé, protoţe hlavní datový sklad není 

člověk, ale nevím, jak lépe bych lidem vysvětlil, ţe kaţdou korunu do jejich výplaty dává 

zákazník, nikoliv ředitel, a ţe tedy podstatná část mzdy je tvořena účtováním prodeje uhlí na 

pásech centrálního odtěţení a ţe další části mzdy závisí na jejich obchodování mezi 

decentralizovanými jednotkami. Odměna lidí je vázána k výsledkům z procesních knih, proto 

je v zájmu lidí z výroby, aby získaná data byla kvalitní. Přesto se vţdy najde ve společnosti 

skupina lidí, která bude mít obrovský zájem, aby čísla ovlivnila, změnila nebo ignorovala, coţ 

se dá ztíţit identifikátory datového zdroje a pravomocí interního auditora, který bude mít 

moţnost si nechat zobrazit toky dat podle autorů podpisu. Zaměstnanci tedy dostanou 

moţnost si zobrazit, kdo určitá data vyplnil, ale auditor získá přehled v časové posloupnosti, 

na čem všem se určitý člověk podílel a porovnat tento výběr s výskytem chybných dat. 

Bohuţel podle odhadů odborníků bude ještě nějaký čas trvat, neţ přísloví důvěřuj, ale 

prověřuj, pozbude svého významu. 
 

Jak bylo popsáno v kapitole 7.4., je organizační struktura (obr. 13) rozdělena na tři úrovně, 

které jsou seřazeny v rozhodování horizontálně. Nejvyšší úroveň organizační struktury 

připravuje a řídí procesy dlouhodobé, ty sdruţují všechny podíly řídících sloţek na ředitelství 

a vytváří stabilní, jasnou a přesnou představu o cílech, které určují zájmy investora. Systém 

dlouhodobých procesních karet představuje digitalizovaný mozek společnosti a systém 

procesních knih jednotlivých dolů představují digitální srdce organizační struktury, které 
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neustále vyhodnocuje procesní plány s hlavní datovou knihou jednotlivých závodů a vydává 

signály ke korekcím nebo spouští alarm při provozním výpadku. Tvorbu těchto procesních 

knih má na starost střednědobá řídící úroveň společnosti za podpory útvaru IT technologií      

a OKD, HBZS, a.s., která chrání celý systém jak v oblasti vědecké a odborné podpory, tak     

v době, kdy je zapotřebí okamţitě zasáhnout při provozním nebo bezpečnostním výpadku 

výroby tím, ţe určí a virtuálně propojí tým specialistů potřebných pro vyřešení problému. 
 

Součástí nejniţší úrovně organizační struktury jsou správní celky, které si mezi sebou 

předávají a účtují hotové dílo přímo v dole. Ze soustavy správních celků je vyčleněna část 

povrchových provozů, včetně těţních jam, větrání dolu a dodávky energie, centrálního 

odtěţení, dopravy a úpravy uhlí pro odběratele. Sluţby těchto provozů jsou účtovány do 

spotřeby správních celkům dílem, který uţívají, např. dopravnímu správnímu celku je účtován 

nájem povrchových ploch, kde uskladňuje materiál, průjezd těţní jámou, pouţívání důlních 

kolejí a závěsné dráţky, spotřeba provozních hmot a elektrické energie i náklady na údrţbu    

a větrání dopravních tras, skladů a depa, kde parkuje dopravní technika. 
 

 Nejvyšší pozornost je obrácena k správním celkům RUBÁNÍ, protoţe ony jsou zdrojem 

finančních prostředků a ostatní celky jsou na jejich výkonu závislé. Vztahy mezi jednotlivými 

celky byly vysvětleny v kapitole 7.4., ze které je zřejmé, ţe kaţdá tuna uhlí, která se objeví na 

prvním páse centrálního odtěţení, je okamţitě automaticky odkoupena ředitelstvím OKD       

a tento zisk je klíčem, který určuje mentor, přerozdělen k hospodaření správním celkům. 

Veškeré toky jsou zpracovávané v hlavní datové knize, ze kterých se data seřazují                   

k nahlédnutí v procesních knihách podle pravomocí uţivatele. 
 

O decentralizaci výroby uvaţuje mnoho firem po celém světě a mnoho ji zavádí. Tato změna 

má hodně příznivců i odpůrců, protoţe ne vţdy se společnosti splní očekávání. Po 

prostudování této problematiky předkládám návrh řešení, které podle mého mínění veškerou 

negativní problematiku eliminuje. Do návrhu organizační struktury jsem vloţil mezi systém 

procesních knih ještě jednu organizační vrstvu, na které je odbor mentora a odbor rozhodce. 

Vysvětlení jejich funkce jsem popsal v kapitole 7.4.  Oba odbory jsou zárukou, ţe se všechny 

problémy vyřeší ihned v zárodku a naopak všechny úspěchy se ihned vhodně prezentují         

a oslavují. 
 

Vrcholové vedení je v organizační struktuře nadřazeno celku, čímţ je vymezeno strategické 

plánování jen pro její úroveň a TOP management není zahlcen daty z výroby a má k dispozici 

on-line výsledky z procesních knih. Mozek a srdce organizační struktury tvoří lidé. 
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Obrázek 13: Návrh nové organizační struktury s procesními prvky 
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Navrhuji změnit organizační strukturu OKD i strukturu Dolu Karviná a obě struktury jsem 

spojil do jedné. Oblast krátkodobých procesů jsem nazval dolem XY, tato oblast bude vţdy 

nazvána a upravena dle podmínek konkrétního dolu, pro který bude navrţena. 
 

Oblast dlouhodobých procesů jsem zachoval v podstatě beze změn původního nastavení, ale 

přesunul jsem některá ředitelství do oblasti střednědobých procesů, aby se činnosti na 

ředitelství vzájemně sladily podle svého zaměření. Audit generálního ředitele jsem rozšířil     

o vnější sloţku, protoţe je jistě jedním z hlavních cílů OKD pokusit se do středu firmy vloţit 

znalosti a zkušenosti z celé zeměkoule, aby mohla organizace vţdy kráčet k nadčasovosti. 

Vnější i vnitřní audit přináší generálnímu řediteli mimo jiné i přehled o skutečném stavu 

nevyuţitých příleţitostí. Procesní karty dlouhodobého plánování jsou výstupem činnosti 

horizontálně organizačně propojeného týmu dlouhodobých procesů. 
 

Oblast střednědobých procesů je také horizontálně propojena do týmu, který vytváří systém 

procesních knih pro kaţdý důl zvlášť. Vyčleněno je provozní ředitelství, neboť toto oddělení 

navrhuji rozšířit o odborníky ze všech podniků, tedy z Dolů Karviná, Darkov, ČSM a Paskov 

a sestavit je do týmů, které budou pracovat ve prospěch provozu všech dolů, nikoliv jen pro 

skupinu dvou dolů, jako nyní. Stávající podnikové odbory se tedy mohou výrazně zjednodušit 

a zredukovat. Provozní ředitel získá vyšší pravomoc a vysoce odborný tým pod přímou 

kontrolou, nadto pro zachování nové funkce organizace práce je jeho pravomoc rozšířena       

o Odbor speciálních pravomocí, který jako jediný můţe zasáhnout svým rozhodnutím mimo 

digitální systém procesních knih kaţdého dolu.  
 

Nezbytnost mentora, rozhodce a ombudsmana je vysvětlena v předešlých kapitolách. Odbor 

IT technologií a modelování procesů programuje procesní karty. Riziko spočívá v nadměrném 

mnoţství zbytečných dat. Proto o nastavení 

citlivosti by měl rozhodnout výhradně generální 

ředitel, protoţe s kaţdým dalším analyzovaným 

řádem dat se mohutně navyšují nároky na 

investice. Mnoho procesů není zapotřebí 

programovat na více neţ dva výpočtové řády. 

 

Pro názornost je na obrázku 14 naznačen úsek 

rubání jako příklad decentralizovaného správního 

celku. Podobně jiţ dnes ve společnosti fungují 

externí zaměstnanecké firmy.                                            Obrázek 14: Příklad správního celku rubání 
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8. Shrnutí 
 

Všechny okolnosti v této diplomové práci jsou navrţeny z toho důvodu, ţe jsou výsledkem 

hledání funkčního řešení různých událostí, se kterými jsem se seznámil za dobu své praxe      

v kombinaci s teoretickou průpravou, kterou jsem získal ze studií v mládí v Praze, ze studií    

v zaměstnání, ve volném čase a nyní na VŠB-TU v Ostravě. Poznal jsem vrcholový 

management praţských finančních institucí, poznal jsem dělnické prostředí mnoha 

elektrotechnických závodů i důlních podniků a seznámil jsem se velmi detailně                       

s problematikou niţšího a středního managementu. Více jak deset let školím báňské 

záchranáře a zaujímám postoje a stanoviska k jejich problematice, se kterou za mnou 

přicházejí, kdyţ chtějí znát můj názor. Báňští záchranáři jsou zastoupeni v OKD v celém 

důlním pracovním kolektivu, tedy od nekvalifikovaných dělníků, aţ po nejvyšší vedoucí 

funkce na jednotlivých dolech. Z toho důvodu je do managementu změn v této diplomové 

práci zahrnuta jako neodmyslitelná součást problematika etiky a úcty k jednotlivcům              

a navrţen systém řízení, který je postaven na výkonu malých jednotek a vyšší stupně řízení 

mají spíše roli rádců nebo rozhodčích orgánů s tím, ţe všichni jsou si vědomi zájmu investora 

a také jeho moci kdykoliv a jakkoliv rozhodnout z důvodu prosazování strategického zájmu. 

Jsem přesvědčen o tom, ţe je to nejlepší řešení pro ochranu mohutných investic, které byly do 

dolů nasměrovány a má šanci propojit a rozfungovat systém k vyšším a stabilním výsledkům. 

Prosím však o pochopení, ţe navrţená problematika v této diplomové práci je jen tzv. 

startovací řešení a za ním musí následovat další, tzv. stabilizační, které znovu upraví tvorbu    

a vyhodnocení procesních knih a stabilizuje vztahy mezi dlouhodobým, střednědobým 

řízením a přímou výrobou. 

 

Přenesení přímé odpovědnosti na drobné výrobní jednotky vyřeší většinu problémů, které se v 

OKD vyskytují a přitom dá moţnost kaţdému zaměstnanci, ať vedoucím nebo dělníkům, najít 

si své místo v podnikové struktuře a cítit, ţe odváděná práce je potřebná a zuţitkovaná. 

Lidské zdroje jsou podnikové zlato a je zapotřebí s ním tak zacházet. 

 

Výhoda přímého obchodování mezi správními celky spočívá ve zvýšené kvalitě veškeré práce 

a ve sniţování spotřeby energetických i materiálových vstupů. Další výhoda je v docenění 

zaměstnanců, kteří odvádí kvalitní práci, protoţe vedoucí správního celku se bez přítomnosti 

kvalitních lidských zdrojů neobejde a zavedení volného trhu práce umoţní lidem ve 

společnosti migrovat pod kontrolou personálního odboru. Výhodou také je, ţe vedoucí 

správního celku je v podstatě non-stop ve spojení se svým týmem, technikou a prostředím.  
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Mé návrhy ke změnám v této práci zahrnují i skutečnosti, které nyní ovlivňují české prostředí 

v pozitivním i záporném smyslu. Prostředí se radikalizuje a největším problémem se stává 

nezvládnutý time management. Proto návrhy umoţňují sloţitosti organizace spíše zjednodušit 

a lidské zdroje nemotivují silou, ale jejich vlastním rozhodnutím. 

 

Rychlé řešení tedy dle mého názoru spočívá v obratu toků a smýšlení ve společnosti OKD     

a hlavním podkladem pro úspěch je vzdělání, které si účastníci změny podle této diplomové 

práce automaticky a rádi doplní na nezbytnou úroveň potřebnou pro své fungování ve 

společnosti, protoţe kaţdý proces bude vybaven potřebnou srozumitelnou znalostní podporou 

a nadto vrcholové vedené OKD jiţ dnes špičkově podporuje vstřícný přístup ke vzdělanosti 

pro kteréhokoliv zaměstnance. 

 

Neznám šikovnější lidi neţ havíře. Jsou nesmírně zruční, protoţe vţdy museli vše vyřešit jen 

s pomocí hasáku a sekery, to bylo jediné nářadí, které měli vţdy u sebe k dispozici. Havíři 

dokáţí pracovat s nesmírným nasazením, s odvahou a se ctí. Jen tak před něčím se neskloní    

a dokáţí překonat velké překáţky. Jediné, co je můţe zlomit, jsou slova a činy neúcty k nim. 

 

Diplomová práce přinesla návrhy ke zlepšení v řadě oblastí: 

 zlepšení etiky a kultury ve společnosti,  

 zlepšení funkce controllingu, vnitřního auditu a zavedení vnějšího auditu,  

 změnu struktury organizace,  

 snížení počtu organizačních vrstev, 

 rozdělení na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé řízení společnosti,  

 zavedení obratu smýšlení na zákazníka a směru manažerského účetnictví,  

 změnu vizualizace a znázornění datových výstupů v trendech,  

 decentralizaci výroby,  

 návrh na způsob tvorby procesních knih,  

 návrh na způsob tvorby datových cest pomocí datových pump,  

 návrh na počet programovacích vrstev v procesních knihách, aby nedošlo k zahlcení 

systému,  

 doporučení míry otevřenosti dat pro jednotlivé organizační vrstvy a vnitřní audit,  

 návrh na způsob prezentace vůči lidským zdrojům společnosti,  

 zavedení funkcí mentora, rozhodce a ombudsmana,  

 vytvoření a vyhodnocení Názorového auditu o managementu a kultuře ve společnosti,  

 návrh na zlepšení činnosti HBZS a využití jejího areálu. 
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Závěr 
 

 

Věřím, ţe diplomová práce bude pro OKD jistě přínosem, protoţe o několik měsíců předbíhá 

dobu změn v okolí podniku. České prostředí stojí nyní před hranicí doby přelomu změn 

managamentu a významným vzrůstem ceny kvalifikované práce. Přátelská vazba jako 

kritérium pro výběr k obsazení vnitřních funkcí ve firmě se stává minulostí a do popředí se 

staví zájem o odbornost a schopnost uplatňovat znalosti. Z praxe je všeobecně známo, ţe 

kaţdá vrstva funkční organizační struktury je zdrojem přivlastňování kladných a tlumení nebo 

odhazování záporných výsledků práce, navíc mnohdy v kombinaci nehájit zájmy investora, 

ale protoţe s pokrokem informačních technologií dnes jiţ lze měřit téměř všechny hodnoty 

výrobních i duševních statků, tak je v diplomové práci jako součást managementu změn 

navrţeno zavedení nového systému řízení společnosti pro názvem Transparentní 

management. 

 

V diplomové práci byly navrţeny a zdůvodněny jak sociologické, tak organizační změny ve 

společnosti OKD a cíl práce povaţuji za splněný v plném rozsahu, neboť byla navrţena 

struktura změn s cílem zefektivnit vnitřní systém komunikace a strukturu a vyuţití lidských 

zdrojů v podniku. 

 

Tato diplomová práce ukazuje, ţe lze vidět příleţitost všude tam, čemu druzí říkají problém   

a ţe skrývání nedostatků můţe v konečném důsledku vést ke sníţení konkurenceschopnosti 

OKD v rychle se měnícím prostředí. 

 

Návrhy a doporučení v této diplomové práci byly formulovány tak, aby je bylo moţné 

uplatnit i v jiných organizacích podobného typu. 

 

Pokud OKD vydá pokyn k vypracování detailního plánu zavedení všech změn a zavedení 

Transparentního managementu, pak vzhledem k mírné nadčasovosti zde podaných návrhů, se 

OKD můţe stát nejen vzorem, ale i zdrojem nových myšlenek a postupů, jak se špičkoví 

manaţeři a odborníci mnoha profesí mohou nejen uplatnit, ale i zrodit. 
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Příloha 1 
N á z o r o v ý   a u d i t 

 

Jak si myslíte, že tázaná oblast v OKD, a.s. funguje? 

Váš názor označte křížkem u bodového znaku  (1 = výborně,  5 = nedostatečně). 

Pokud není tázaná oblast pro Vás známa, proškrtněte okénka pomlčkou. 

1 2 3 4 5 

Strategický management Jak je strategie ve firmě definována?  X    

 Jak podrobně znám strategické záměry firmy?  X    

 Jak je realizace strategie úspěšná?   X   

Organizace podniku Jak dobře je nastavená organizační struktura?   X   

 Je počet řídících úrovní ve firmě dostatečný?    X   

 Jak dobře funguje procesní řízení?   X   

 Jak pruţně reaguje firma na provozní nedostatky?   X    

 Jak dobře funguje řízení na cíle?  X    

Řízení nákladů Jak správně je nastaven systém kalkulace nákladů?   X   

 Jak funguje systém sniţování nákladů?   X   

 Je dostatečně srozumitelné manaţerské účetnictví?   X   

 Jak funguje zpětná vazba z controllingu?  X    

Inovace Jaká je inovační strategie?  X    

 Je k dispozici dostatečný počet metod inovací?  X    

 Jak dobře se vaše oddělení podílí na inovacích?  X    

 Disponuje firma inovačním potenciálem?  X     

 Jak dobře se analyzují výsledky inovací?  X    

Marketing Jak hodnotím interní informace o odbytu OKD, a.s.?    X  

 Jak hodnotím interní informace o zákaznících?    X  

 Jak hodnotím interní informace o konkurenci?    X  

 Jak hodnotím informace o výkonnosti marketingu?    X  

 Je systém marketingu dostatečný?   X   

 Funguje dobře partnerství se zákazníky?   X   

Vedení lidí Je dobře je nastaven plán kariérních postupů?    X  

 Jak funguje analýza důvodů odchodu zaměstnanců?    X  

 Máte dostatečné kompetence k vedení lidí? X     

 Jak dobrý je přehled o náborové nabídce konkurence?   -   

 Jsou dostatečná práva pro vyuţití motivačních metod?  X    

 Je dostatečná analýza investic do vedení lidí?   X   

Logistika Jak dobře jsou definovány ve firmě logistické procesy?   X   

 Jak dobře je logistika ve firmě optimalizována?   X   

 Jak dobře funguje zásobování materiálem?   X   

 Jak dobře funguje systém řízení zásob?   X   

 Jak dobře jsou interně znázorněny materiálové toky?    X  

 Jak dobrý je přehled o logistických nákladech?    X  

 Jak dobře funguje partnerství s dodavateli?   -   

Výrobní systém Je dobře mapován tok hodnot ve výrobě?   X   

 Jsou dobré informace o štíhlé výrobě?   -   

 Jak dobře jsou zmapovány zvýšení výkonů výroby?  X    

 Jaký je přehled o eliminaci ztrát z výroby?   X   

 Jaký je přehled o výkonu autonomních pracovišť?   X   

 Jaký je přehled plnění plánů výroby? X     

 Jak dobrá je flexibilita firmy pro změny ve výrobě?   X    

 Jak přehledné jsou operační standardy výroby?  X    

 Jsou výrobní procesy dostatečně dynamické?   X   

Administrativní procesy Jak hospodárně jsou nastaveny administrativní procesy?   X    

 Jak funguje zlepšování administrativních procesů?   X   

 Jaké jsou podmínky pro týmovou práci?   X   

 Jaký je přehled o chybách administrace?    X  

 Jaký je přehled o vlastníku administrativního procesu?    X  
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Jak si myslíte, že tázaná oblast v OKD, a.s. funguje? 

Váš názor označte křížkem u bodového znaku    

                                                                  ( 1 = výborně,    5 = nedostatečně ). 

Pokud není tázaná oblast pro Vás známa, proškrtněte okénka pomlčkou. 

1 2 3 4 5 

Péče o hmotný majetek Jak správně je nastaven systém údrţby?   X   

 Jak dobře funguje Workflow údrţby?   -   

 Jak dobře je nastaven systém preventivní údrţby?    X  

 Jak je dobrý management údrţby?    X  

Péče o nehmotný majetek Jaký je přehled o duševním vlastnictví?    X  

 Jaký je přehled o know-how?    X  

Lidské zdroje Jak dobře funguje systém odměňování?   X   

 Jak dostatečné je vzdělání pracovníků?   X   

 Jaký je přehled o tom, co lidské zdroje nejvíce oceňují?    X  

 Jak dobrý je přehled o nedostatku specialistů?  X    

 Jak je vyuţíváno partnerství se spolupracovníky?    X  

 Jaký máte přehled o klíčových zaměstnancích?    X  

 Jak dobře funguje systém hodnocení pracovníků?    X  

 Jak dobře se analyzují investice do lidských zdrojů?    X  

 Jak dobře se vyuţívají moţnosti motivace?  X    

 Jak bohatá je nabídka zdrojů od HR managementu?    X  

Procesní týmy Jak dostatečná je míra pravomocí vedoucího týmu?  X    

 Jaká je míra ochrany před zesměšněním člena týmu?   X   

 Jak dobře je nastaveno hodnocení týmů?   X   

 Je dobrý přehled legislativních limitů pro týmy?  X    

 Je nabídka vhodných lidí pro procesní týmy přehledná?   X   

 Jak je potřebná kvalifikační matice procesů?   X   

 Je dostatečná znalostní podpora procesů?    X  

Projektové týmy Jak velký je výběr témat pro projektové týmy?  X    

 Je dostatečná podpora projektových týmů?  X    

 Jaká je úroveň řízení projektů?  X    

 Je dobrý interní přehled o agendě a výsledcích týmů?    X   

Vizualizace Je funkce vizuálních tabulí dostatečná?  X    

 Jaká je míra vizualizace manaţerského rozhodování?   X   

 Jak aktuální jsou vizualizované informace?  X    

Kvalita procesů Jak hodnotím kvalitu práce v procesech?   X   

 Jak funguje systém zlepšování?  X    

 Jak dostatečná je motivace ke zlepšování?   X   

 Jaké je nadšení lidí zúčastnit se zlepšování?    X  

 Je dostatečný rozsah zlepšování v OKD, a.s.?    X  

 Jak dobře funguje management jakosti?    X  

Systém řízení informací Jaké je vyuţití informací ve firmě?   X   

 Jaká je míra funkcionality informací ve firmě?   X   

 Jak hodnotím aktuálnost informací?  X    

 Jak hodnotím efektivnost práce IT technologií?    X  

 Jak hodnotím výši nákladů do IT technologií?     X 

Podniková kultura Jaký mají zaměstnanci vztah k podniku?  X    

 Jak dobře funguje systém řešení konfliktů?    X  

 Jaká je úroveň komunikace?   X   

 Jak velká je hodnota kultury v podniku?   X   

 Jaké dobré jsou vztahy mezi zaměstnanci?   X   

 Jak dobrá je úroveň pořádku na pracovištích?    X  

 Jak moc se zúčastňujete partnerství s komunitou?   X   

 Jaká je míra etického řízení?  X    

 Jak velká je míra spolehlivosti neformálního řízení?   X    

 
Tabulka 1:  Názorový audit 
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Tabulka 1 v příloze 1 tvoří Názorový audit, který byl anonymně vyplněn vrcholovým 

vedením společnosti OKD. Dotazníky byly vypracovány v jazyce českém a anglickém, aby je 

mohli vypracovat i přímí představitelé investorů. Odpovědi respondentů jsem zprůměroval        

a výsledky zaznamenal do tabulky 1. 
 

Názorový audit jsem vypracoval touto formou z toho důvodu, aby se podařilo s co moţno 

nejmenším počtem otázek získat pohled na podnik jako celek, dle filozofie, kterou nově 

prosazuje Ján Košturiak
8)

. Hodnota mého Názorového auditu je podle mého mínění právě pro 

svou komplexnost vyšší, neţ u jiných, se kterými jsem se setkal na různých školeních, protoţe 

ty byly vţdy zaměřeny jen k nějakému účelu a chyběla návaznost na celkové vnímání 

společnosti. Respondenti tohoto auditu se zúčastňují různých manaţerských školení a měli by 

tedy být seznámeni s problematikou, na kterou se dotazník ptá. Pokud ne, poslouţí jim 

k tomu, ţe budou mít v ruce ucelený přehled o tom, co všechno by ve společnosti OKD mělo 

být samozřejmé. Otázky jsou sestaveny a zformulovány tak, aby tvořily i psychologický 

pohled na problematiku. Ze způsobu vyplnění dotazníků je zřejmé, ţe respondenti se v auditu 

(mimo dvou dotazníků) vyjadřovali velice otevřeně, se záměrem zlepšit ty oblasti, které se jim 

jeví jako problematické. 
  

Anglicky mluvící respondenti o něco lépe hodnotí společnost v oblasti strategického 

managementu, řízení nákladů, administrativních procesů, lidských zdrojů, projektových týmů 

a informačních technologií, coţ je pochopitelné, protoţe jsou tvůrci strategie, lidé se vůči nim 

projevují vstřícněji a mají k dispozici lepší softwarové vybavení, neţ ostatní. 
 

Z auditu vyplývá, ţe schází interní informace z marketingu a odbytu společnosti, coţ musím 

označit jako problém, protoţe pokud nemáte informace o dobrých výsledcích prodeje uhlí, tak 

chybí motivace k jeho výrobě. V diplomové práci je to vyřešeno prodejem uhlí přímo v dole, 

na prvním pásu centrálního odtěţení, kdy virtuálním zákazníkem v manaţerském účetnictví je 

ředitelství OKD.   
 

Negativně hodnocenou oblastí je plán kariérních postupů a analýza odchodu zaměstnanců      

z firmy, coţ blokuje snahu se vzdělávat nebo vznášet otevřeně připomínky k dění ve 

společnosti. V diplomové práci je tato problematika vyřešena ostrým konstatováním, ţe ve 

společnosti existují vedoucí pracovníci, kteří si přivlastňují pozitivní výsledky práce 

podřízených a mnohdy je neváhají dehonestovat. Ze společnosti z toho důvodu odešlo několik 

 

8)
 Prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D., ředitel sdružení Fraunholeri IPA Slovakia pro poradenství, projektování, 

výzkum a vzdělání ve Střední Evropě. 
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 klíčových zaměstnanců, a proto je v této práci zaveden systém virtuálních týmů, aby               

i s minimálním počtem odborníků bylo moţno dosáhnout vysoce kvalifikovaných rozhodnutí. 

Respondenti se také vyjádřili, ţe ve společnosti chybí přehled o duševním vlastnictví a know-

how činností není otevřeně konzultováno. V diplomové práci je navrţen Transparentní 

management a změna kultury ve společnosti, coţ by mělo pomoci zlepšit oblast lidských 

zdrojů a kvality práce v organizaci, protoţe to jsou také oblasti, ke kterým se respondenti 

vyjádřili kriticky. 
 

To, ţe respondenti označují špatnou efektivnost informačních technologií a nedostatečné  

investice do nich, je podle mého mínění způsobenou spíše tím, ţe nejsou dostatečně 

proškoleni v moţnosti jejich vyuţití. V této práci je z toho důvodu navrţen systém podpory 

jako součást procesních knih, aby nebylo nutné čekat na termíny různých školení, ale 

informace byly k dispozici neustále. 
 

Všechny další auditované oblasti jsou respondenty hodnoceny kladně a není divu, protoţe 

společnost OKD je skutečně vedena dobrým směrem a investice do firmy cíleně přetváří 

všechny procesy, které podporují výrobu nebo bezpečnost. Respondenti velice kladně 

hodnotí, ţe mají dostatečně kompetence k řízení společnosti a mají přehled o plnění 

výrobních plánů. 

 

Silné stránky auditované oblasti: 

Strategie podniku je vhodně definována a je povaţována za úspěšnou. Inovační potenciál 

firmy je velký a společnost pruţně reaguje na nedostatky. Kompetence jsou vhodně 

definovány a je moţné vyuţít více druhů motivačních metod. Je dobrý přehled o plnění 

výrobních plánů a projektové týmy mají dobré podmínky pro svou činnost. Dokumentace      

o výrobě je zavedena do praxe. 

 

Slabé stránky auditované oblasti: 

Marketingové informace se nepromítají do výroby, vedení a práce s lidskými zdroji má 

nedostatky a zvláště chybí analýza odchodu zaměstnanců a přehled o konkurenci, logistika je 

nadhodnocena a není dostatečný přehled o administrativních procesech. Nehmotný majetek 

společnosti není povaţován za důleţitý a údrţba hmotného majetku je nesprávně řízená.. 

Podniková kultura není správně definována a vnímána. 
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Pro srovnání s Názorovým auditem zde uvádím několik názorů řadových zaměstnanců. 

Názor  

Procento lidí, 

kteří s názorem 

souhlasí 

Nové technologie považuji za obrovský přínos. 80 % 

Odešel jsem z předáckého místa, protože neumím být arogantní. 40 % 

Neochota k opravám příčiny problému. Neanalyzuje se, čím porucha vznikla. 25 % 

Mám trvalý pocit nováčka na vojně, jenže tam to po měsíci skončilo, tady to trvá už tři roky. 30 % 

Důležité je dodržet termín kvůli odměnám, kvalita práce nikoho nezajímá. 50 % 

Každý den hledám, kde mi osádka kombajnu opět přemostila čidla. 20 % 

Před novou montáží techniku nečistíme, jen jí oškrábeme motykou. 40 % 

Po výklizu sekcí je nutné vyměnit skoro všechnu hydrauliku, příčinou je hrubé zacházení a 

namáhání techniky v problematické tektonice při těžbě. 30 % 

Nesmím vyslovit žádné rozhodnutí. 60 % 

Dávají mi najevo, že pokud se mi nelíbí, co se děje, mohu si zaměstnání hledat jinde. 60 % 

Je lhostejné, čím je vyučen kombajnér, třítýdenní kurz je dostatečný. 100 % 

Vedoucí říká, ať  si studia rozmyslím, protože inženýra nepotřebuje a mám si hledat místo jinde. 30 % 

„Jestli to neuděláš, tak tě propustím“…“ Udělám to, ale není to bezpečné“. 80 % 

Je patrné, že můj vedoucí nezná žádné řešení problémů, protože stále jen křičí. 80 % 

Problémy se tají a sliby se nedodržují. 100 % 

Každý měsíc zaplatím cenu stojek, co jsme museli nechat v závalu. 50 % 

Když je ohlášená vzácná návštěva, tak se nekope a jen se uklízí. 100 % 

Před návštěvou musíme věci vyklidit, po návštěvě zase dopravit zpět. 60 % 

Dobré předky a poruby dostávají jen zahraniční firmy. 30 % 

Materiál nedostanu, musím si ho jít někde vzít nebo vyplenit…. Tak beru, kde mne nikdo nevidí. 60 % 

Materiál je velmi vzdálen od pracoviště. 30 % 

Materiál žádný nebude, jsou překročeny náklady, ale kdo a kdy je překročil se neví. 60 % 

Mám pocit, že za aktivitu jsem vždy potrestán. 40 % 

 

Tabulka 2:  Názory a poznatky od zaměstnanců v dělnické funkci 
 

 

Tabulka 2 v příloze 1 vyjadřuje názory zaměstnanců, kteří měli potřebu mi je sdělit a poţádali 

mne, zda bych nedostatky nepomohl řešit. Vybral jsem jen malou část názorů, aby bylo 

zřejmé, ţe zaměstnancům na chodu firmy záleţí a snaţí se o hladký průběh výroby. Mnoho 

dalších názorů nebylo moţné uveřejnit, ale souhrnně z nich vyplývá, ţe vina neřešení 

provozních nedostatků vede do řad managementu na všech organizačních úrovních. Je zřejmé, 

ţe zaměstnanci v dělnické funkci si změny přejí a vítají nové technologie i proto, ţe jim 

ulehčují práci. Mnohé vyjádření zaměstnanců z tabulky 2, tedy z praxe, neguje představy 

managementu z tabulky 1. To je důkaz, ţe se management v mnohém odcizil od reálného 

stavu ve společnosti a viděl bych v tomto důvod, proč z firmy odešli někteří klíčoví 

zaměstnanci a proč jsem v této práci, která pojednává o managementu změn, navrhl jako 

nejlepší řešení pouţít transparentní řízení a zavést konkurenci přímo ve výrobě. 


