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Abstrakt  

  

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou niektorých princípov riadenia znalostí 

v podnikovej praxi. Riadenie znalostí predstavuje svojimi nástrojmi a metódami nový 

koncept. Práca popisuje teoretické poznatky získané z odbornej literatúry a súčasný stav 

riadenia znalostí vo firme United Polymers, s. r. o.  

Najväčšia pozornosť je venovaná metodike KM – BEAT – IT a modelu 

PERMANENT. Pomocou týchto metodík sa prevádzala analýza súčasného stavu riadenia 

znalostí, za účelom nájsť a navrhnúť také aktivity, ktoré prinesú zlepšenie prostredia riadenia 

znalostí vo firme.  

Kľúčové slová: 

Riadenie znalostí, metódy a nástroje, metodika KM – BEAT – IT, model 

PERMANENT, analýza, aktivity 

 

 

Abstract  

 

 The thesis deals with the application of several selected knowledge management 

principles in business practice. Knowledge management with its own tools and methods 

introduces an unique concept. This thesis theoretically describes  knowledge background from 

literature and the current state of knowledge management used in the company United 

Polymers, Ltd.  

 The special attention is given to the methodology of KM – BEAT – IT method and 

PERMANENT model. The both methods have been used for analysis current state of 

knowledge management in order to find and to propose activities that will lead to improved 

the environment knowledge management in  that company. 

Key words: 

 Knowledge management, methods and tools, KM – BEAT – IT method, 

PERMANENT model, analysis, activities 
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Zoznam skratiek 

 

a pod.  a podobne 

AQAP  Požiadavky NATO na overovanie kvality pri 

návrhu, vývoji a výrobe 

atď.       a tak ďalej  

CIP      Špeciálne požiadavky na výrobu výbušnín 

ČR  Česká Republika 

D – I – Z      Dáta, informácie, znalosti 

EAFQ  Špeciálna smernica francúzskeho automobilové 

priemyslu 

EMS      Systém environmentálneho riadenia 

EÚ Európska únia 

GMS  Špeciálne požiadavky pre farmaceutický 

priemysel 

HACCP Špeciálne požiadavky pre potravinársky 

priemysel 

IS/IT informačné systémy a informačné technológie 

ISO      Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu 

ISO/TS Medzinárodná technická špecifikácia 

KM      Knowledge management – znalostný manažment 

obr.       obrázok 

OH/SMS     Požiadavky na systém managementu bezpečnosti 

QMS      Systém managementu kvality 

s. r. o.  spoločnosť s ručením obmedzeným  

Tab.  tabuľka  

THP technicko-hospodársky pracovníci 

tzv.  takzvane  

UP United Polymers 

VDA  Združenie automobilového priemyslu 

ŽP      životné prostredie 

 

  



 

 

Úvod 

 

 V súčasnosti patrí riadenie znalostí medzi rýchlo sa rozvíjajúce disciplíny, ktorej 

snahou je podchytiť čo najviac metód a nástrojov. Vďaka takémuto riadeniu, môžu jednotlivé 

organizácie budovať svoju životaschopnosť a konkurenčnú výhodu. S vývojom éry riadenia 

znalostí samozrejme súvisí aj množstvo zmien. Ide pomerne o zásadné zmeny, ktoré 

pokrývajú množstvo oblastí, od informačných  technológií až po riadenie ľudských zdrojov. 

 

Vo forme cieľavedomých, systematických a systémových aktivít predstavuje riadenie 

znalostí relatívne nový koncept. Z tohto dôvodu riadenie znalostí stále predstavuje pre 

jednotlivé organizácie výzvu. 

 

Dnes existuje už veľa príkladov, kedy organizácie úspešne zavádzajú do svojich 

procesov najrôznejšie prvky riadenia znalostí. Je si však potrebné uvedomiť,  že v tejto oblasti 

môžeme dosiahnuť zásadnejších prínosov, až na základe synergického efektu. Organizácie 

demonštrujú svoj úspech práve vďaka vhodnej integrácií zdieľania znalostí, chytrých praktík 

a ďalších podporných metód, techník a technológií. 

  

 Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je zlepšiť prostredie riadenia znalostí vo 

firme United Polymers, s. r. o., aplikovaním niektorých vybraných princípov riadenia 

znalostí. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí a je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. 

Prvá časť je zostavená z teoretických poznatkov a obsahuje dve kapitoly, ktoré boli 

vypracované za pomoci odbornej literatúry týkajúcej sa danej problematiky. Prvá kapitola 

popisuje základné pojmy, definície a vývoj riadenia znalostí v čase, až po význam riadenia 

znalostí v komplexnej podnikovej integrácií. Druhá kapitola popisuje možnosti súčasného 

využitia riadenia znalostí v tuzemsku a v zahraničí. Súčasťou tejto kapitoly sú tiež uhly 

pohľadov z niekoľkých perspektív a prehľad niektorých metodík, ktoré sa v súčasnosti pri 

zavádzaní riadenia znalostí využívajú.  

 

 Druhou časťou diplomovej práce je praktická časť. Táto časť pozostáva zo samotnej 

aplikácie riadenia znalostí za pomoci využitia vybranej metodiky. Rovnako ako prvá časť 

obsahuje dve kapitoly, kde tretia kapitola popisuje stručnú charakteristiku analyzovanej 

organizácie a samotnú analýzu súčasného stavu.                                                        



 

 

Súčasťou analýzy súčasného stavu je aplikácia prvých dvoch fáz  vybranej metodiky, 

pomocou ktorej bolo riadenie znalostí v organizácií zavádzané. Štvrtá a posledná kapitola 

popisuje vyhodnotenie súčasného stavu, spolu s návrhmi na zlepšenia aj s popisom realizácie 

jednotlivých aktivít, ktoré mali prispieť k zlepšeniu súčasného stavu riadenia znalostí 

v organizácií.  Súčasťou tejto kapitoly je aj popis zvyšných dvoch fáz, ktoré si vybraná 

metodiky pri svojom zavádzaní vyžadovala.  
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 
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1 Riadenie znalostí ako súčasť komplexnej podnikovej 

integrácie 

 

Hneď v úvode tejto kapitoly nazrieme na historický vývoj znalostného manažmentu od 

jeho zrodu až po jeho novodobú históriu. Taktiež by sme si mali objasniť, čo to vlastne 

riadenie znalostí, z angl. Knowledge Management (ďalej len KM) je. Napriek tomu, že rôzne 

literatúry zaoberajúce sa touto problematikou uvádzajú množstvo definícií, riadenie znalostí 

nie je nikdy ľahké popísať, definovať, či vysvetliť. Po nižšie uvedenom prehľade vývoja 

znalostí v čase si uvedieme základné definície KM od rôznych autorov, a tiež akú pozíciu 

majú znalosti v hierarchii pojmov dáta, informácie a znalosti /D-I-Z/. Po prehľade vývoja 

a základných faktoch sa prepracujeme ku komplexnej podnikovej integrácií, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou riadenie znalosti je.  

 

 

1.1 Vývoj znalostí v čase  

 

V dávnej minulosti sa znalosti týkali predovšetkým zvierat, rastlín, počasia, 

kmeňových pravidiel, zvykov atď. Tieto znalosti boli predávané ústne z človeka na človeka, 

z generácie na generáciu. Všetky tieto druhy znalostí boli získavané a ukladané do rôznych 

foriem príbehov, mýtov, rozprávok a podobne. Z pohľadu znalostného manažmentu sa 

jednalo o spoločenstvo ľudí, v ktorom prebiehalo učenie sa zo skúsenosti.  

 

Znalosti ktoré boli rozvíjané oveľa systematickejšie sa objavili v Antike, kde 

stavebným kameňom mohol byť vznik Milétskej školy, ktorej predstavitelia boli označovaní 

ako prírodní filozofia, ktorí začali systematicky študovať prírodu.  

 

Rozvoj odborov, akými boli medicína, logika, matematika, geometria alebo filozofia, 

bol charakteristický pre Staré Grécko. Gréci uchovávali svoje znalosti v písomnej forme 

v knižniciach, múzeách a školách [1].  
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Stredovek bol zase významný tým, že jeho hlavnou oblasťou záujmu bolo 

náboženstvo, problematika vojenstva, poľnohospodárstva a politiky. V tejto dobe určovala 

celkové dianie cirkev. Znalosti sa šírili ručným opisovaním textov a kníh. Dramatický rozvoj 

pre prácu so znalosťami prišiel v priebehu 16. a 17. storočia. V tomto čase sa zmenil názor na 

chápanie znalostí a dôraz sa začal klásť na ich praktický význam. Boli položené základy tzv. 

vedeckej spoločnosti, do ktorej patrili predstavitelia ako René Descartes, Galileo  Galilei 

alebo Isaac Newton. Jednotlivé znalosti a informácie sa začali zbierať, systematizovať 

a triediť. 

 

V priebehu ďalších rokov vývoja nastalo podstatné zosilnenie systému tvorby znalostí. 

Práca so znalosťami sa na organizačnej úrovni začala objavovať už v minulom storočí, kde je 

možné sledovať tri základné prúdy znalostného manažmentu. Medzi tieto základné prúdy 

patrí americký smer znalostného manažmentu, zameraný na umelú inteligenciu a technológie; 

japonský smer, zameraný na kreativitu a inovácie; a švédsky smer, zameraný na stratégiu.  

 

Začiatok 20. storočia, môžeme označiť ako prelom k novodobej histórií znalostného 

manažmentu, kde Joseph Schumpeter predstavil znalosti, ako vstup do klasického 

ekonomického modelu v snahe demonštrovať, že ekonomický rast je závislý na 

technologickej zmene. V 60. rokoch bol po prvýkrát použitý termín „znalostný pracovník“. 

70. roky boli zamerané na vzťah sociálneho a individuálneho poznania. Rozšírenie 

informačných a komunikačných technológií spôsobilo v 80. rokoch po celom svete postupný 

prechod k informačnej ekonomike, ktorá bola sprevádzaná znížením nákladov spojených 

s prístupom k informáciám. Poskytovatelia softwaru spôsobili v priebehu 90. rokov veľký 

zmätok v oblasti znalostného manažmentu tým, že začali pričleňovať znalostný manažment 

k svojím produktom. Druhá polovica 90. rokov je v oblasti znalostného manažmentu 

charakteristická veľkými zmenami, ktorých počet má každoročne stúpajúcu tendenciu [1]. 

 

 

1.2 Dáta, informácie a znalosti 

 

Zahltenie podnikov dátami a informáciami sa stáva typickým problémom súčasného 

podnikového prostredia, pričom informácie, ktoré sú žiadané buď neexistujú alebo ich je 
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veľmi málo. Nestačí mať iba zhromaždený dostatok informácií a dát, ale je ich nutné ďalej 

triediť, spracovávať a samozrejme s ohľadom na význam a použitie aj rozdeľovať.  

 

Podľa Petříkovej, úspešné podniky už dnes vedia, že svoju pozornosť musia obrátiť práve 

ku znalostiam: na ich vznik, transformáciu, spôsob ukladania, výber, spracovanie, využitie 

a hodnotenie vynaložených nákladov na efektivitu a rozvoj. Pre zaistenie nenahraditeľných 

funkcií podniku  nejde len o zhromaždenie dát, ale ide predovšetkým  o pokrytie konkrétnych 

potrieb reálneho procesu riadenia. Ako vyplýva z obrázku (viď obr. 1.1), komplexné poznanie  

je možné považovať za množinu optimálnych dát, využiteľných informácií a potrebných 

znalostí, vzťahujúcich sa k určitej problematike [2].  

 

 

 

Obr. 1.1 Vzťah medzi dátami, informáciami a znalosťami [2] 

 

Truneček vo svojej publikácií uvádza, že [3]: 

 

Dáta sú stavebným materiálom pre informácie a znalosti. Sú vyjadrené symbolmi, ale môže 

ísť aj o zmyslové vnemy. Samé o sebe nemajú význam a môžu byť užitočné aj neužitočné, 

a účelovo usporiadané súbory sa nazývajú databázy. 

 

Informácie spracovávajú dáta tak, aby dávali zmysel. Sú to vlastne dáta, ktoré majú svoj 

význam, účel a poskytujú odpovede na otázky kto?, čo?, kedy? a kde?. Hodnota informácie 

závisí predovšetkým na znalosti užívateľa informácie.  
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Znalosti sú informácie prispôsobené k produktívnemu využitiu. Väčšinou sa nachádzajú 

v nehmotnej forme a často bývajú prchavé a neuchopiteľné. Znalosť vzniká v hlavách 

znalostných pracovníkov.  

 

 Mnoho autorov tento model rozšírilo ešte o ďalšie úrovne. Medzi týchto autorov patrí 

napríklad T. J. Beckman, ktorý hierarchiu znalostí rozšíril na päť úrovni, a to o dve 

nasledujúce [1]:  

 

Expertíza je rýchla a presná rada, vysvetlenie a potvrdenie výsledkov a uvažovanie. 

 

Spôsobilosť je organizačná expertíza – znalostný repozitár, integrovaný systém pre 

podporu výkonnosti, zásadné kompetencie.  

 

Ďalším modelom (viď obr. 1.2), ktorý stojí za zmienku je model podľa Bělohlávka, 

kde nie sú dáta, informácie a znalosti zoradené sekvenčne, ale kde sú znalosti vnímané ako 

informácia s „vyššou kvalitou“. Táto informácia je taká, ktorú potrebujeme, aby sme získali 

ďalšie informácie [1, 4].  

 

 

Obr. 1.2 Dáta, informácie a znalosti [4] 
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1.3 Definície riadenia znalostí 

 

Po základnom vymedzení pojmu znalosť, môžeme pristúpiť k definícií riadenia znalostí. 

Všeobecne môžeme tvrdiť, že cieľom riadenie znalostí je zvýšiť výkon organizácie a to tak, 

že bude systematicky pracovať na vytváraní, získavaní, šírení, zdieľaní a aktívnom  využívaní 

znalostí.   

 

V nasledujúcich riadkoch si uvedieme niekoľko definícií riadenia znalostí od rôznych 

autorov, ktoré nám budú slúžiť pre lepšie ozrejmenie odlišného vnímania medzi jednotlivými 

autormi. Collison a Parcel uvádzajú vo svojej publikácií definíciu od Ariana Warda zo 

spoločnosti Work  Frontiers  International, ktorá znie nasledovne [5]: 

 

„Nie je to vytvorenie nejakej encyklopédie, ktorá zahrnie všetko, čo kto kedy poznal. 

Pri riadení znalostí ide skôr o to, sledovať tých, ktorí poznajú, a rozvíjať takú firemnú kultúru 

a technológie, ktoré ich prinútia hovoriť.“ (Arian  Ward) 

 

Truneček uvádza definície od týchto autorov  [3]:  

 

Thomas Davenport definuje riadenie znalostí ako systematický proces hľadania, 

vyberania, organizovania, destilovania a prezentovania informácií spôsobom, ktorý zlepšuje 

porozumenie pracovníka a špecifické oblasti záujmu. 

 

Justin Hibbard stručne zhrňuje riadenie znalostí ako proces „chytania“ kolektívnej 

podnikovej odbornosti. 

 

Owen Wilson charakterizuje predmet ako formuláciu podnikovej stratégie pre rozvoj 

a aplikáciu znalostí, ktorá prispieva k zlepšeniu podnikových procesov a schopnosti reakcie. 

 

Ludmila Mládková definuje management znalostí ako riadenie znalostí a znalostných 

pracovníkov.  
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Bureš uvádza definície od niekoľkých autorov, z ktorých si uvedieme iba niektoré [1]: 

 

Woolf (1990) uvádza, že: „Znalosť je organizovaná informácia využiteľná k riešeniu 

problémov.“  

 

Turban (1992) uvádza, že: „Znalosť je informácia, ktorá je organizovaná 

a analyzovaná, aby sa stala zrozumiteľnou a použiteľnou k riešeniu problémov alebo 

k rozhodovaniu.“ 

 

Beckman (1997) hovorí, že: „Znalosť je uvažovanie nad dátami a informáciami za 

účelom aktívneho umožnenia výkonu, riešenia problémov, rozhodovania, učenia a výučby.“ 

 

 

1.3.1 Znalostný pracovník 

 

Ako už bolo spomínané v predchádzajúcom prehľade vývoja znalosti v čase, termín 

znalostný pracovník bol po prvýkrát použitý v 60. rokoch. Preto si pre  lepšie ozrejmenie 

termínu znalostný pracovník uvedieme príklad.  Mládková vo svojej publikácií uvádza, že 

znalostným pracovníkom je bezpochyby špičkový lekár. Je to z dôvodu, že na svoju profesiu 

sa dlho pripravuje, ale po získaní diplomu sa jeho vzdelávanie nekončí, pretože pri výkone 

svojej profesie je odkázaný na neustále vzdelávanie a sledovanie noviniek, a to nie iba vo 

svojom odbore ale v oboroch s ním súvisiacich. Po tomto názornom príklade si môžeme 

uviesť samotné definície termínu znalostný pracovník. Podľa tejto autorky  je znalostný 

pracovník človek, ktorý má špecifickú znalosť alebo súbor znalostí, ktoré sú pre organizáciu 

dôležité a nemôže si ich opatriť iným spôsobom. Znalostný pracovník môže byť vysoko 

ceneným expertom alebo špecialistom, ale zároveň ním byť nemusí [6]. 

 

Podľa Reboula, osoba, ktorá sa označuje za znalostného pracovníka, používa svoje 

znalosti k výkonu práce, pre obživu alebo pracuje v oblasti znalostí. Oblasť znalostí zahŕňa 

napríklad tvorbu, získavanie, spracovávanie či dokonca riadenie znalostí. Táto osoba 

označená ako znalostný pracovník pridáva hodnotu spracovaním existujúcich informácií alebo 

vytvorením nových informácií, ktoré môžu byť použité pri riešení problému [6,7]. 
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1.3.2 Charakteristické rysy znalostného pracovníka 

 

Znalostný pracovník má svoje charakteristické rysy, ktoré sa tiež líšia v závislosti od 

autora. My si uvedieme rysy, ktoré vo svojej publikácií uvádza Mládková [6]: 

 

 má znalosť, ktorá je pre organizáciu dôležitá, často je jediným kto ju v organizácií má; 

 dokáže túto znalosť prakticky využiť; 

 jeho znalosť môže byť čiastočne podvedomá, to znamená, že pracovník o nej nemusí 

vedieť alebo jej neprikladá veľký význam; 

 ostatní pracovníci a majitelia firmy majú  k tejto znalosti obmedzený prístup, nemôžu 

sa ju z nejakého dôvodu naučiť alebo ju nemôžu či nesmú použiť, pretože je viazaná 

na určitý certifikát; 

 znalostný pracovník často pracuje duševne. 

 

 

1.3.3 Problémy s riadením znalostného pracovníka 

 

Vývoj spoločnosti spôsobil, že manažéri, ktorí riadia firmu sa čoraz častejšie stretávajú so 

znalostnými pracovníkmi, a z toho pre nich plynú problémy. Veď ako riadiť niekoho, kto 

o danej problematike vie viac ako ja? Preto si teraz uvedieme niekoľko problémov, ktoré sú 

spojené s riadením znalostného pracovníka [6]: 

 

 môže byť ťažké presne definovať jeho úlohy;  

 nemôžeme ho riadiť príkazmi; 

 nejde ho kontrolovať, pretože vie viac o práci ako manažér; 

 časť znalostí s ktorými pracuje, môžu byť podvedomé; 

 špatne sa školí nástupca; 

 odchod takéhoto pracovníka môže spôsobiť veľké problémy; 

 je zložité určiť kvalitu výsledného produktu; 

 takémuto pracovníkovi treba veriť, že podáva najlepší možný výkon.  
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1.4 Rozdelenie znalostí  

 

Predtým ako pristúpime k rozboru samotnej integrácie, uzavrieme si prehľad základných 

pojmov tým, že si uvedieme rozdelenie samotných znalostí. Môžeme povedať, že každá 

znalosť sa skladá z dvoch častí, respektíve, že existujú dve formy znalostí. Z časti, ktorú 

dokážeme vyjadriť nejakým formalizovaným spôsobom, napríklad slovami, a z časti, ktorá 

zostáva skrytá a je viazaná na podvedomie človeka alebo činnosť, pri ktorej je využívaná. 

Jedna časť sa nazýva explicitná znalosť a druhá časť je tacitná znalosť [6]. 

 

 

1.4.1 Explicitná znalosť  

 

Časť znalosti, ktorej hovoríme explicitná znalosť je znalosť, ktorú môžeme vyjadriť 

formálne a systematickým jazykom. Teda môžeme ju vysloviť, napísať, nakresliť či inak 

znázorniť. Explicitná znalosť môže byť formalizovaná (napríklad pomocou formulácii, 

špecifikácii alebo manuálov), skladovaná či prenášaná. Môžeme ju vyjadriť pomocou dát. 

Literatúra uvádza názor, že explicitná znalosť je vlastne informácia [6]. 

 

 

1.4.2 Tacitná znalosť  

 

Tacitné znalosti sú vytvárané interakciou explicitných znalostí a skúseností, 

vedomosťami, intuíciami, osobnými predstavami, mentálnymi modelmi jednotlivca. Tieto 

znalosti sú úzko previazané s postupmi, rutinami, ideami, nápadmi, hodnotami a emóciami. 

Ich zdieľanie a vyjadrenie je veľmi ťažké. Majú vysoký osobný charakter a človek, ktorý je 

nositeľom takejto znalosti o nej vôbec nemusí vedieť. V literatúre sa môžeme stretnúť 

s názorom, že tacitnú znalosť môžeme previesť na explicitnú, teda formalizovať ju 

a s názorom, že tento prevod nie je možný, a že pri pokuse tohto prevodu na formalizovanú 

formu tacitnú znalosť zničíme. Väčšina tacitných znalostí je skrytá v podvedomí ľudí. 

Organizácie prikladajú týmto znalostiam veľký význam, pretože práve špeciálny charakter 

týchto znalostí a schopnosť ich zdieľania predurčujú úspech či neúspech nášho jednania. 
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Tacitné znalosti majú pre organizácie veľký potenciál, pretože je ich veľmi ťažké napodobniť. 

Zjednodušenie môžeme povedať, že tacitná znalosť je „X“ z definície znalosti [6,8].  

 

 

1.5 Význam riadenia znalostí v komplexnej podnikovej integrácií  

 

V dnešnom globalizovanom svete je veľmi náročné nájsť univerzálny prístup 

k vybudovaniu zdravej a hlavne konkurencieschopnej organizácie. Toto platí bez ohľadu na 

to, či sa jedná o veľkú alebo malú organizáciu. Preto podniky, ktoré chcú naplniť požiadavky 

spojené s podmienkami globalizácie, musia prioritne zaradiť implementáciu nových aspektov 

z oblasti riadenia znalostí. Globálna ekonomika, internet, telekomunikácie a novinky v oblasti 

technológií spolu so znalostnými transfermi prinášajú viditeľný posun od hegemónie výrobcu 

k trvalej nadvláde zákazníka či spotrebiteľa.  Výsledkom je nový pohľad na kvalitu, ktorý 

pozostáva z jednoznačného hľadiska  zákazníka, nie z hľadiska výrobcu. Prispôsobiť sa 

tomuto novému poňatiu kvality bolo často podmienkou pre zachovanie úspešnosti. Preto je 

v dnešnej dobe úspech podnikov svetovej triedy založený, na fungovaní interných 

podnikových a externých mimo podnikových sietí, ktoré umožňujú účinnú komplexnú 

celopodnikovú integráciu [9,10].  

 

Podniky si konečne začali uvedomovať, že aplikácia prístupov podnikového riadenia 

v podobe komplexnej integrácie, môže ovplyvniť nasledujúce prínosy [9]: 

 

 lepšie obchodné rozhodovanie, 

 zvýšenie hospodárnosti 

 zlepšenie kvality výrobkov a služieb pre externých zákazníkov tým, že sú jasne 

pochopené priority, dané reálnymi potrebami, 

 spoločné „zušľachťovanie hodnoty“, ktorá zvyšuje stupeň spolupatričnosti všetkých 

pracovníkov s firemnými cieľmi, 

 zlepšenie vnútornej komunikácie a zvýšenie úrovne zdieľania firemných znalostí ako 

ďalší faktor úspešnosti firmy, 

 súbežné zlepšenie predávania informácií a ich účinnosť pomocou rozvoja tímovej 

práce, 

 rozhodnutie, ktoré majú plnú podporu všetkých zainteresovaných strán.  
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Oblasť riadenia znalostí, by sa preto mala stať súčasťou komplexnej podnikovej 

integrácie, nakoľko sa do popredia dostáva požiadavka vysokej úrovne osobnej kvality, ktorá 

významne prispieva ku kvalite firemnej kultúry ako celku, a to sa samozrejme prejavuje na 

celkovej konkurencieschopnosti firmy. Skúsenosti ukazujú, že práve komplexný a systémový 

prístup ku znalostiam prostredníctvom osobnej kvality, sa môže stať trvalou zárukou 

efektivity podnikových procesov [9].   

 

 

1.5.1 Trend ISO k integrácií systému riadenia QMS, EMS a OH/SMS 

 

Už od samotného zavedenia systému riadenia kvality, podľa medzinárodných noriem 

ISO 9000 sa zaznamenali jednoznačné prínosy, ako samotný poriadok v zmysle spomínaných 

normatívnych dokumentov a rozšírenia odbytových možností, až po súčasné komplexné 

uplatnenie kvality v riadení podniku, vrátane pozitívnych ekonomických dopadov, 

ekologických dopadov atď. Sústava noriem ISO sa však neustále rozvíja a zdokonaľuje, a to 

ako v oblastiach ktoré postihuje, tak aj v zbližovaní s inými aspektmi ľudskej činnosti, 

ľudských potrieb a záujmov ako bezpečnosť, ochrana života a zdravia, ochrana životného 

a pracovného prostredia a iné.  

 

Preto musí byť systém riadenia flexibilný a trvale schopný absorbovať stále nové 

požiadavky a aspekty, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany životného prostredia. Preto by 

malo  byť maximálnou snahou zabezpečenie týchto požiadaviek napr. zavedenie systému 

EMS. Samozrejme treba brať do úvahy aj požiadavky z oblasti pracovného prostredia, ktoré 

priamo či nepriamo ovplyvňujú zamestnancov. Preto sa v poslednom období stále dôrazne 

diskutujú aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – OH/SMS. Zabezpečenie 

týchto požiadaviek izolovanými systémami riadenia, sa v dnešnej situácií pre firmy stávajú 

veľmi nákladnými. Preto sa do popredia záujmu dostáva integrovaný systém riadenia 

(QMS+EMS+OH/SMS). Tento integrovaný prístup (viď obr. 1.3), však predpokladá postupnú 

harmonizáciu dokumentov, ktorá by mala priniesť organizáciám množstvo výhod [9].  
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Obr. 1.3 Trend ISO k integrácií systému manažmentu [9] 

 

Možno teda konštatovať, že vývoj v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, smeruje k tvorbe integrovaných systémov manažmentu, čo 

dokumentujú aj následné prínosy [9]:  

 

 úspora finančných prostriedkov; 

 účinná koordinácia aktivít spoločnosti; 

 vytvára vhodné prostredie a nástroje pre efektívne naplňovanie stratégie 

spoločnosti a zámerov vrcholového vedenia; 

 jasná špecifikácia zodpovedností a kompetencií; 

 poriadok v dokumentácií, jej zoštíhlenie, sprehľadnenie a sprístupnenie;  

 zdokonaľovanie výrobných procesov; 

 znižovanie spotreby energie a surovín; 

 znižovanie počtu pracovných úrazov a ich následkov; 

 odhaľovanie chýb v jednotlivých činnostiach a ich včasná a účinná náprava; 

 efektívnejšie nakladanie s odpadmi; 

 konkrétne a prehľadné postupy pre ochranu všetkých zložiek ŽP; 

 predchádzanie a prípadná likvidácia možných havárií; 

 garancia zhody so všetkými limitmi platnej legislatívy.  

 

QMS 

OH/SMS 

EMS 
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1.5.2 Základné typy integrácie   

  

V tejto časti sa dostaneme od integrovaného manažmentu ku komplexnej podnikovej 

integrácií, súčasťou ktorej je dnes aj riadenie znalostí. Súčasný spôsob dokumentácie 

a preukazovanie zhody priamo ponúkajú možnosť integrácie týchto systémov do jedného 

komplexného integrovaného systému. Podľa vývoja požiadaviek na systémy kvality, ochrany 

životného prostredia a bezpečnosti sa stretávame s viacerými typmi integrácie. Tieto typy 

integrácie sú nasledovné a sú popísané nižšie [2, 18]: 

 

 

Dodatočná integrácia požiadaviek špeciálnych výrobných odvetví 

 

 Ide o dodatočné zapracovanie špeciálnych požiadaviek niektorých vybraných 

výrobných odvetví (napr. výroba výbušnín, farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel 

a pod.) do ich už existujúcich systémov kvality vybudovaných podľa štandardov ISO radu 

9000. Príkladom môže byť ISO 9000 + CIP, ISO 9000 + GMS, ISO 9000 + HACCP a rada 

ďalších kombinácií.  

 

 

Prirodzená integrácia zvláštnych požiadaviek vybraných výrobných odvetví 

 

 Ide o realizáciu špeciálnych požiadaviek výrobných odvetví, ktorých významní 

predstavitelia, napr. veľké korporácie nemeckých, amerických a francúzskych automobiliek si 

tieto svoje požiadavky postupne zakotvili do medzinárodne platných štandardov (VDA, QS 

9000, EAFQ, AQAP a ďalšie), ktoré musia byť plne rešpektované všetkými dodávateľmi.  

 

 

Integrované systémy manažmentu 

 

 Ide o systémy, ktoré sa postupne stávajú nevyhnutnosťou pre zabezpečenie 

synergického účinku troch individuálnych systémov manažmentu. Ide o integráciu 

manažmentu kvality (QMS), životného prostredia (EMS) a bezpečnosti práce (OH&SMS) do 

jedného systému riadenia.  
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Celopodnikové riadenie 

 

 Podnik je vysoko organizovaný a komplikovaný systém technológií, výrobných 

procesov, informačných tokov, personálu atď. Každý výkyv alebo nestabilita sa výrazne 

prejavia či už v kvalite, ale často aj v ekologických problémoch, a tiež v oblasti bezpečnosti 

práce.  Preto je trvalou snahou takéto príčiny minimalizovať tým, že podnik zavádza čo 

najúčinnejšie systémy manažmentu.  

 

 Skúsenosti ukazujú, že udržanie dlhodobej, ako aj krátkodobej efektivity musí 

nevyhnutne zaistiť ucelený integrovaný systém riadenia. Funkčnosť takéhoto 

celopodnikového systémového riadenia vyžaduje nie len vysokú mieru osobnej kvality, ale aj 

potrebu, v maximálne možnej miere využívať znalosti a skúsenosti naprieč celou firmou, 

ktoré existujú zatiaľ iba na jednom mieste.  

 

 

 

 

 

Obr. 1.4  Vývoj prosperity  [2] 
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1.6 Prvé kroky integrácie riadenia znalostí 

  

Pre úspešnú integráciu riadenia znalostí do už existujúcej infraštruktúry a kultúry 

organizácie je predpokladom zvolenie vhodného prístupu k tomuto procesu, ale aj analýza 

východiskového stavu a v neposlednom rade odstránenie prekážok zdieľania znalostí. 

Vedenie organizácie by sa malo zaoberať orientáciou na prípravu a plánovanie rôznych 

krokov a hlavne na poradie týchto krokov, keďže to bude prioritou budúceho úspechu 

implementácie riadenia znalostí. Až 70% projektov integrácie znalostného manažmentu 

nesplňuje očakávania stanovených cieľov, čo zdôrazňuje dôležitosť plánovania, analýzy 

a orientáciu na špecifiká organizácie. Aspekty znalostných procesov charakteristické pre 

spoločnosť má reflektovať práve zvolený prístup k zavádzaniu znalostného manažmentu, či 

bude orientovaný globálne na celú spoločnosť alebo iba na časti organizácie [11,12].  

 

 

1.7 Zmena manažérskeho prostredia 

 

 Neustále sa zvyšujúca dynamika technického rozvoja v oblasti výrazných globálnych 

vplyvov silno ovplyvňuje celý vývoj spoločnosti. Úspešný rozvoj firmy vyžaduje mobilizáciu 

všetkých existujúcich znalostí a zručností, a na ich základe rýchlu a kvalitnú akciu. Pre 

prechod od produktovej konkurencie ku znalostnej konkurencii, ktorý je bližšie popísaný 

v tabuľke 1.1, vedie neľahká cesta, ktorá je spojená s významnými zmenami manažérskeho 

prostredia  [2].  
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Tab. 1.1  Prechod od produktovej k znalostnej konkurencii [2] 

Od: Prechod: Na: 

Reaktívneho správania  Strategické prístupy 

Dôrazu na produkty  
Dôraz na návrh a vývoj 

produktu i procesu 

Ad hoc meranie výkonnosti 

procesov 
 

Systematické meranie 

výkonnosti systémov 

manažmentu 

Intuitívneho rozhodovania  
Rozhodovanie na základe 

faktov a súvislosti 

Uzavretých trhov  
Otvorené trhy (vrátane trhu 

pracovných síl) 

Uzavretých trhov  

Schopnosť ponúkať 

komplexnosť a excelenciu 

všetkým zainteresovaným 

stranám 

Konkurencia produktová  Konkurencia znalostná  

 

 

 

Pre úspech týchto zmien je nutné neustále analyzovať potreby rozvoja znalostí svojich 

zamestnancov, pretože práve zamestnanec je tvorcom a zdrojom všetkých ostaných kvalít. 

Jeho osobná kvalita, znalosť alebo povedomie vytvára reťazovú reakciu pre ďalší rozvoj 

a zlepšovanie organizácie. Vysoká úroveň osobnej kvality prispieva k vysokej úrovni 

jednotlivých tímov, ktoré logicky produkujú výrobky a služby vynikajúcej kvality. Celá táto 

oblasť vedie ku kvalitnej kultúre, ktorá ovplyvňuje nielen celú firmu, ale aj uspokojenie 

zákazníkov a okolie  [2].  
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V nasledujúcej časti si ukážeme niektoré z prioritných požiadaviek na osobnú kvalitu [2]: 

 

 Komplexná firemná integrácia sa konečne dostáva do popredia. Predmetom riadenia 

už nebudú len krátkodobé a spoločensky obmedzené ciele zohľadňujúce iba 

kvantifikáciu uspokojovania jednostranných potrieb, ktoré často vedú k degradácií 

pojmu kvalita z globálneho hľadiska, ale bude sa jednať o firmu ako celok, 

s vyváženým a harmonizovaným priebehom a rozvojom všetkých firemných procesov, 

systémov a funkcií.  

 Riadenie zmien bude výrazným rysom a trvalou súčasťou činností manažérov. 

Najťažšou úlohou pritom bude zvládnutie ľudského faktoru v procese týchto zmien – 

tzn. vysvetľovať potreby zmien, motivovať ľudí, získavať súhlas a podporu, 

uľahčovať prechod k novým podmienkam vrátane využitia znalostí, skúsenosti 

a iniciatívy každého člena tímu pri realizácií nastúpených zmien. 

 Rozhodovanie na základe faktov je spojené so zvládnutím a využitím všetkých 

dostupných moderných manažérskych technik, ktoré sú postavené na informačných 

a komunikačných technológiách, ktoré majú uľahčiť, spresniť a urýchliť riadiace  

a kontrolné procesy.  

 Úloha podnikateľskej morálky či etiky ako súčasť firemnej kultúry porastie 

významnou mierou. Medzi bežné prejavy, ktoré sa vymykajú vzťahom 

charakteristickým pre kultivovanú tržnú ekonomiku patria pohŕdanie záväzkami 

a zmluvami, úmyselné skrývanie porúch, vedomé poškodzovanie, zvýhodňovanie 

obchodných partnerov a ďalšie nevhodné spôsoby jednania. 

 Cieľavedomé zvyšovanie osobnej kvality a výkonnosti, musí viesť ku kritickému 

pohľadu na vlastný výkonnosť a kvalitu všetkých firemných procesov, vrátane kvality 

samotného vrcholového manažmentu. Základom rozvoja takýchto manažérskych 

schopností je schopnosť riadenia vlastného osobného rozvoja. 

 Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov sa čoraz častejšie dostáva do stredobodu 

pozornosti manažmentu firiem. Treba si konečne uvedomiť, že budúcnosť nezávisí od 

zdrojov prírodných, finančných ani od vnútorného trhu, ktorými česká ekonomika 

neoplýva, ale je potrebné vziať na vedomie veľkú kvalita ľudského potenciálu. Je 

potrebné urýchlene vypracovať a realizovať politiku rozvoja ľudských zdrojov, ktorá 

vychádza z koncepcie „učiacej sa organizácie“ a viesť ju v duchu všetkých prijatých 

princípov rady dokumentov, nielen tuzemských ale v súčasnosti aj dokumentov EÚ.  
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2  Možnosti praktického využitia riadenia znalostí v tuzemsku a v 

zahraničí 

 

Jednou z aktuálnych tém 21. storočia je riadenie znalostí, ktorej pozornosť venovaná 

znalostiam vo svete dramaticky rastie. V tejto oblasti prebieha množstvo výskumov s rôznym 

zameraním, ako napríklad vhodnosť nástrojov na podporu riadenia znalostí, jeho uplatnenie 

v podnikateľskom prostredí, rozvoj riadenia znalostí na akademickej pôde atď.  

 

Závery výskumnej práce „Smery a trendy vo výskume riadenia znalostí“, ktorá bola 

realizovaná Georgem M. Giaglisom z Egejskej univerzity v Grécku, kde bolo skúmaných pod 

záštitou EÚ cez dvesto projektov v oblasti riadenia znalostí ukázali, že aj napriek tomu, že ide 

o perspektívnu oblasť, stále v tejto oblasti existujú veľké rezervy [13].  

 

 

2.1 Stav riadenia znalostí v českých podnikoch  

 

S rastúcou potrebou znalostí rastie aj samotný význam riadenia znalostí v organizácií. 

Riadenie znalostí je jedným z nástrojov, ktorý môže podstatnou mierou rozhodnúť o blízkej 

budúcnosti českých podnikov. Vláda Českej republiky vypracovala tzv. Národnú inovačnú 

politiku ČR, v rámci ktorej je podtrhnutá kľúčová úloha kvality ľudských zdrojov v znalostnej 

ekonomike a strategický vplyv znalostí ľudí pre ďalší rozvoj celého národu a regiónov. 

Napriek tomu, sa v tejto časti nebudeme zaoberať rôznymi nariadeniami vlády a strategickými 

prehláseniami Európskej únie, ktoré sú zamerané na túto oblasť, ale povieme si v akom stave 

sa dnes nachádza riadenie znalostí v českých podnikoch [2].  

 

Za pomoci Univerzity v Hradci Králové a konzultačnej firmy PERPARTES 

CONSULTING, s. r. o., pod záštitou Európskej únie bol na túto tému realizovaný prieskum. 

V tomto prieskume bolo oslovených tisíc podnikov, z čoho sa zapojilo iba 132 podnikov. Na 

základe tohto prieskumu sa zistilo, že české podniky, ktoré sa daného prieskumu zúčastnili, sú 

rozhodnuté v priebehu nasledujúcich rokov naďalej venovať svoju pozornosť riadeniu 

znalostí. Z niekoľkých faktorov tohto rozhodnutia uvádzali podniky, že  hlavným motívom 

zavedenia riadenia znalostí je zníženie nákladov a rýchla reakcia na rastúcu schopnosť 
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konkurencie v oblasti práce so znalosťami. Ďalším výrazným faktorom je vidina budúcnosti, 

kde podniky budú mať možnosť vytvárať produkty na mieru zákazníkom, a tiež skutočnosť, 

že podniky budú môcť konkurovať svojimi produktmi krajinám s lacnou pracovnou silou.  

 

V súčasnej dobe v českých podnikoch nie je riadenie znalostí zavedené ako celok 

a vrcholové vedenie prenecháva túto oblasť v kompetencií jednotlivých podnikových útvarov. 

Prieskum tiež potvrdil, že české podniky sa ešte stále zaujímajú iba v malej miere o znalosti 

svojich zamestnancov, čo je pre samotné riadenie znalostí veľmi nepriaznivý jav.  

 

Základný spôsob akým získavajú zamestnanci v českých podnikoch znalosti sú 

pravidelné školenia a brainstorming. Ako hlavné bariéry zavedenia riadenia znalostí 

v organizácií  sa ukázali faktory odmeňovania znalosti ľudí, nezhody o prínosoch, nejasnosť 

a nedôvera v návratnosti  investícií [13].  

 

Prieskum však ukázal, že české podniky majú záujem o zavedenie riadenia znalostí 

a jeho následné využitie v budúcnosti. Preto by si mali v podnikoch uvedomiť, že ich 

najväčším bohatstvom sú ich zamestnanci so svojimi znalosťami, a tie by mali podniky začať 

využívať vo svoj prospech.  

 

 

2.2 Dvojité vnímanie riadenia znalostí v zahraničnej praxi  

 

V súčasnosti sa rozvíjajú dva relatívne samostatné prístupy, medzi ktorými väčšinou 

nedochádza k vzájomnému prepojeniu, ale v podstate sa vyvíjajú viac-menej samostatne. 

Tieto postupy sa zameriavajú na rôzne aktivity a taktiež sa líšia v interpretácií pojmu 

„znalosť“. Oba tieto prístupy môžeme charakterizovať ako tvrdý a  mäkký prístup.  

 

 Veľmi často sa hovorí o technologickom (kognitivistickom) a sociálnom 

(komunikačnom) vnímaní. Zásadný rozdiel  v tomto smere je možno vidieť v rôznom akcente 

tacitných a explicitných znalostí. Podľa jednotlivých smerov potom hovoríme o japonskom 

a západoeurópskom /americkom/ chápaní manažmentu znalostí [3]. 
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Tvrdý prístup  

 

Tento prístup kladie dôraz na využívanie informačnej a znalostnej technológie 

a aplikáciu metód umelej inteligencie. Medzi typické prístupy tohto smery sú napr.             

datamining, tvorba a využívanie znalostných systémov, aplikácie lingvistiky na práci 

s textami a pod. Veľmi široko sú využívané matematické metódy a princípy formálnej 

lingvistiky. Využívanie znalostí v praktickom živote podniku zohráva v tomto prístupe len 

malú úlohu  [3].  

 

 

Mäkký prístup 

  

Tento prístup je zameraný na tvorbu a využívanie najmä tacitných znalostí, 

skupinového riešenie problémov, riadenia znalostných pracovníkov, procesu učenia, učiacej 

sa organizácie atď.  Dôraz sa kladie najmä na využitie znalostí v praxi, zdieľaní znalostí vo 

vnútri organizácie, rozširovaní medzi zamestnancami a pod.  [3].  

 

 

2.2.1 Technologické vnímanie riadenia znalostí 

 

Technologické vnímanie (tvrdé, kognitivistické, euro-americké, IT-Track, knowledge 

management) kladie dôraz na využívanie informačnej a znalostnej technológie a na znalostí 

explicitné. Znalosť má explicitnú formu a je viazaná k určitému problému. Primárnym cieľom 

v tomto vnímaní znalostného manažmentu je tvorba, kodifikácia, uchovanie a prenos znalostí. 

Explicitný typ znalostí je ľahko manipulovateľný a takéto znalosti môžu byť dobre uložené 

v databázach, a bez väčších problémov môžeme takéto znalosti riadiť. Charakteristická je 

silná  informačná a technologická orientácia, využitím CD-romov, intranetovej siete. Systém 

je zavádzaný zhora a začína vymenovaním zodpovedného pracovníka [3].  
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2.2.2 Sociálne vnímanie riadenia znalostí  

 

Sociálne vnímanie (mäkké, komunikačné, japonské, People-Track, Knowledge 

Creation) je zamerané takmer výhradne na zlepšenie efektivity podniku. Dôraz je kladený 

skôr na tacitné znalosti, ktoré majú subjektívnu povahu. Preto ich je veľmi ťažké získať, 

spracovať a zachytiť. Zachytenie tacitných znalostí v podobe symbolov, čísel alebo písmen, je 

proces premeny individuálnych znalostí na znalosti kolektívne.  

 

V japonských firmách sú do procesu vtiahnuté všetky úrovne zamestnancov – 

zamestnanci prvej línie, stredný manažment a top manažment. Za tvorbu nových znalostí nie 

je nikto zodpovedný a vznikajú na všetkých úrovniach. Zamestnanci sú denne v styku 

s technológiami, produktmi a trhmi. Stredný manažment pôsobí ako spojovací mostík medzi 

víziou top manažmentu a viac-menej chaotickou realitou na zamestnaneckej úrovni.  

 

 Japonské vnímanie zdôrazňuje veľkú úlohu stredného manažmentu pre riadenie 

znalostí. Americké vnímanie naopak chápe stredný manažment ako istú formu stagnácie 

v zmysle reengineeringového odbúravania byrokracie, zoštíhľovanie organizačnej štruktúry 

a smeruje k postupnému nahradzovaniu stredného manažmentu informačnými systémami. 

Japonský prístup tento trend odmieta a poukazuje na skutočnosť, že vedie skôr na zabúdanie 

v organizácií. 

 

 V súčasnej dobe však stále častejšie prevláda názor, že je nutné prepojiť technologické 

a sociálne vnímanie znalostného manažmentu, pretože oba prístupy sú pre podnikovú prax 

potrebné. Prax je však iná a každý prístup sa ďalej vyvíja samostatne a po svojom, a často krát 

ani neexistuje snaha o vzájomné prepojenie [3]. 

 

2.3 Uhly pohľadu  

 

Názor, že riadenie znalostí je zamerané len na zavedenie a využívanie informačných, 

komunikačných a znalostných technológií, je úplne chybný a nedostatočný, a preto je nutné 

nazrieť naň aj s iných pohľadov. Napríklad Bureš vo svojej publikácií uvádza niekoľko 

perspektív riadenia znalostí od Beckmana medzi ktoré patria [1]: 
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 konceptuálna perspektíva, 

 procesná perspektíva, 

 technologická perspektíva, 

 organizačná perspektíva, 

 implementačná perspektíva, 

 manažérska perspektíva. 

 

Je však nutné mať neustále na pamäti, že jednotlivé perspektívy znalostného manažmentu 

predstavujú iba uhly pohľadov. Nutnosťou je preto čo najviac využiť a zaistiť komplexný 

a systémový prístup znalostného manažmentu. Základnou vlastnosťou perspektív je ich 

vzájomná previazanosť [1]. 

 

 

Konceptuálna perspektíva 

 

Táto perspektíva je zameraná na zodpovedanie základných otázok, medzi ktoré patrí 

napríklad: „Čo je to riadenie znalostí?“ Sú tu tiež analyzované okruhy problémov, ktoré sa 

týkajú samotných definícií riadenia znalostí. Konceptuálna perspektíva  má význam 

predovšetkým pre teoretickú rovinu. Pre podnikovú prax a praktické zavádzanie je táto 

perspektíva významná predovšetkým ako zdroj, podľa ktorého je konkrétnymi ľuďmi v danej 

organizácií riadenie znalostí vnímané, zavádzané a realizované.  

 

 

Procesná perspektíva 

 

 Pomocou procesnej perspektívy, môžeme na riadenie znalostí nazerať ako na 

realizáciu jednotlivých znalostných procesov, ktoré zaisťujú znalostné toky v organizácií. 

Existuje množstvo modelov znalostných procesov, od tých najjednoduchších obsahujúcich 

napríklad len získavanie, rozšírenie a použitie znalostí, až po zložité modely, v ktorých sú pre 

jednotlivé procesy definované aj vlastné podprocesy alebo aktivity.  

 

 

 



 

24 

 

Technologická perspektíva 

 

 Táto perspektíva sa zameriava na podporu riadenia znalostí rôznymi informačnými, 

komunikačnými a znalostnými technológiami. Niekedy je bohužiaľ táto perspektíva 

považovaná za samotné riadenie znalostí alebo je zdôrazňovaná až príliš a z komplexne 

manažérskej disciplíny sa tak stáva záležitosť implementácie niekoľkých technologických 

riešení.  

 

 

Organizačná perspektíva 

 

 Organizačná perspektíva rieši predovšetkým problematiku organizačných štruktúr 

a rôznych organizačných celkov a ich väzbu k riadeniu znalostí. Predmetom záujmu by tu 

mala byť jednak formálna organizačná štruktúra, rovnako tak aj štruktúra neformálna. 

S organizačnou perspektívou súvisí tiež vytváranie tzv. komunít spoločného záujmu 

a komunít spoločných skúsenosti.  

 

 Komunity spoločných záujmov sa skladajú z ľudí, ktorí zdieľajú spoločné skúsenosti 

v rovnakej oblasti. Tento druh komunity je trvalý. Poskytuje znalostnú podporu novo 

prichádzajúcim zamestnancom v danej oblasti a pomáha ostatným zamestnancom zdieľať 

znalosti a spolupracovať na projektoch. Zatiaľ čo komunity spoločných skúsenosti sú typické 

pre riadenie znalostí, komunity spoločného záujmu sú v organizácií vytvárané postupom času, 

kedy sa organizačné projekty stávajú viac interdisciplinárnymi a kedy existuje stále väčšia 

potreba spojovať odborníkov z rôznych oblastí.  

 

 

Implementačná perspektíva 

 

 Táto perspektíva je zameraná na postupy a metódy zavedenia riadenia znalostí           

do organizácie. Hlavnú úlohu tu hrajú hlavne jednotlivé metodiky zavedenia riadenia znalostí. 

Ako už bolo uvedené, jednotlivé perspektívy sa vzájomne prelínajú. Táto perspektíva by preto 

mala v sebe obsahovať všetky vyššie uvedené perspektívy. Pri absencii čo i len jedinej z nich, 

by bol prístup k riadeniu znalostí nekomplexný a jeho zavedenie by znamenalo menej 
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prínosu, ako by tomu mohlo byť v prípade komplexného prístupu. Obsahom tejto perspektívy 

je tiež získať skúsenosti z procesov implementácie riadenia znalostí do rôznych organizácií.  

 

 

Manažérska perspektíva  

 

 Táto perspektíva sa zaoberá rôznymi manažérskymi aspektmi zavádzania 

a realizovania riadenia znalostí. Jednou z hlavných oblastí je problematika znalostného 

pracovníka. Rovnako sú súčasťou tejto perspektívy diskusie o prínose riadenia znalostí pre 

jednotlivé organizácie. Jedná sa napríklad o nasadenie a prípadnú úpravu induktívnych 

a deduktívnych manažérskych metód, techník time managementu alebo metód, 

nachádzajúcich sa na rozhraní manažmentu a psychológie.  

 

 Všetky perspektívy, či ich už definujeme viac či menej sú vzájomne previazané. Preto 

je nutné aby boli všetky pozorne sledované a žiadna z nich nemala výsadné postavenie. 

Všetky sú rovnocenné, pretože predstavujú len jeden uhol pohľadu na rovnakú vec, ktorou je 

riadenie znalostí v organizácií [1].  

 

 

2.4 Prehľad niektorých metodík vhodných pri zavádzaní  riadenia znalostí 

 

Existuje niekoľko metodík, pomocou ktorých môžeme zaviesť riadenie znalostí, avšak 

niektoré z nich nie sú vôbec známe verejnosti. Týka sa to najmä metodík, ktoré vznikli 

zavádzaním riadenia znalostí v rôznych organizáciách a laická verejnosť k ním nemá žiadny 

prístup. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme prehľad rôznych metodík a  v závere kapitoly 

si tiež bližšie povieme o českom modeli PERMANENT, a metodike KM – Beat – It, ktorá 

tiež pochádza z českého prostredia. Preto si predstavíme metodiky, ktoré vo svojej publikácií 

uvádza Bureš, a ktorých dostupnosť je aspoň minimálna [1]: 

 

KM Toolkit A. Tiwany 

 

 Výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že sa v podstate jedná o model, na základe 

ktorého si každá organizácia vytvorí svoj vlastný postup zavádzania riadenia znalostí. Ďalšou 
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výhodou je tiež snaha o využitie už realizovaných investícií. Organizácia, ktorá použije túto 

metodiku, si môže byť istá, že jej ďalšie investície budú minimalizované. Medzi nevýhody 

patrí veľmi silná orientácia na informačné technológie, ktorá vedie predovšetkým  

k zavedeniu riadenia znalostí v zmysle technologických riešení. Technológie sú tu teda 

vnímané ako základ znalostného riadenia, nie ako nástroj, ktorý má jeho realizáciu podporiť. 

Nelogické sa zdá umiestnenie tvorby tímu pre riadenie znalostí až v polovici celého procesu 

zavedenia. Všetky úvodné kroky je nutné realizovať, čo je bez vymenovaných pracovníkov 

s jasnými právomocami veľmi ťažké. Podobne pôsobí aj umiestnenie analýzy riadenia 

znalostí s obchodnou stratégiou pred analýzou a auditom existujúcich znalostí, ktorá by mala 

byť prevedená hneď v úvode procesu zavádzania. 

 

 

Stavebné bloky K. Wiiga 

  

Medzi hlavné výhody postupu zavedenia riadenia znalostí, ktorý je navrhnutý Karlom 

Wiigom, je jeho vysoká variabilita. Existuje tu niekoľko blokov, ktoré jednotlivé organizácie 

môžu, ale nemusia využiť. Každá organizácia si tak môže vytvoriť vlastný program, ktorý 

bude sledovať. Medzi ďalšie výhody patrí väčšia pozornosť venovaná ľudskému faktoru, 

ktorá je zdôraznená existenciou stavebného bloku, zameraného na motivačný program 

podniku. Výhoda vo forme variability je súčasne aj nevýhodou, nakoľko tu existuje niekoľko 

blokov, ktoré nie je možné bez určitých skúsenosti možné zostaviť. Preto tu chýba stavebný 

blok, v rámci ktorého by bol vytvorený tím, ktorého členovia by mali skúsenosti alebo by 

poznali problematiku riadenia znalostí. Je však nutné upozorniť aj na absenciu ekonomických 

aspektov zavádzania a realizáciu riadenia znalostí. 

 

 

 

P
2
 – KSP Y. G. Kima 

 

 Táto metodika pracuje so znalostnými procesmi a snaží sa ich spojiť s firemnými 

procesmi. Preto je hlavnou výhodou tohto postupu zavedenia riadenia znalostí procesná 

orientácia. Hlavnou nevýhodou podobne ako u metodiky A. Tiwany, je silná orientácia na 

informačné technológie, a taktiež sem môžeme zaradiť aj existenciu pilotného projektu. 
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Medzi negatíva patrí aj snaha o prácu so znalosťami, skôr ako so znalostnými zdrojmi, 

respektíve aktívami. 

 

 

Standardized KM Implementation 

  

Táto metodika bola vytvorená na základe najlepších praktík u rôznych organizácií, čo 

tvorí nespornú výhodu pre túto metodiku. Zároveň obsahuje ekonomické aspekty zavádzania 

riadenia znalostí. Špecifikom je tiež poskytnutie dvoch úrovní zavádzania celého riadenia 

znalostí a jednotlivých projektov. Medzi nevýhody patrí spoliehanie na pilotný projekt 

a opakovanie len implementačných riešení, nie však úvodných fáz obsahujúcich  začiatočné 

analýzy. 

 

 

APQC Road Map 

 

 K tejto metodike môžeme uviesť len malé konštatovanie, a to z dôvodu veľmi malého 

množstva informácií. Výhodou je skutočnosť, že táto metodika bola vytvorená na základe 

najlepších praktík a niekoľko ročných skúsenosti. Pozitívne je vnímaná aj snaha o prepojenie 

znalostnej stratégie s organizačným modelom obchodu. Nevýhodou je fakt, že metodika 

vychádza z pilotného projektu. Je tu však predpoklad, že na základe výsledkov z pilotného 

projektu tu bude záujem o riadenie znalostí aj v ostatných častiach organizácie. 

 

 

Nabla Per Partes 

 

 Metodika Nabla Per Partes je veľmi silná v procesnej orientácií, vďaka zladenia 

znalostných procesov s firemnými procesmi. Pri tejto metodike existuje pri jednotlivých 

firemných procesoch snaha o identifikáciu znalostne intenzívnych bodov, v ktorých je znalosť 

najviac využitá. Nevýhodou tejto metodiky je absencia pozornosti venovanej organizačnej 

kultúre. 
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K-Stream 

 

 Metodika zdôrazňuje kontinuitu a nutnosť nepretržitej realizácie riadenia znalostí. 

Metodika K-Stream je založená na praktických skúsenostiach. Práve z tohto dôvodu tu 

môžeme nájsť prvky, zaoberajúce sa ekonomickými aspektmi zavádzania riadenia znalostí. 

Nevýhodou je potom snaha o definovanie programu budúcich aktivít bez predchádzajúcej 

analýzy existujúceho stavu, súčasných programov atď. 

 

 

Ibermatica 

 

 Metodika spoločnosti Ibermatica má svoje silné stránky v práci so znalostnými 

procesmi, tzn. že je tu silná procesná perspektíva. Táto perspektíva je však vyvážene 

používaná s ostatnými perspektívami. Slabou stránkou je spoliehanie sa na pilotný projekt. 

 

 

Prorad 

 

 Metodika sa snaží o nízke náklady celého procesu zavádzania riadenia znalostí. Veľmi 

dobre sú tu definované jednotlivé prvky všetkých fáz. Hlavnou nevýhodou tejto metodiky je 

nízka miera obecnosti, nakoľko bola táto metodika vytvorená pre začiatočné fáze vývoja 

produktov a je na ne zameraná. 

 

 

On-To-Knowledge 

 

 Medzi výhody tejto metodiky patrí zdôraznenie potreby riadenia ľudských zdrojov, čo 

nie je pri iných metodikách bežné. Nevýhodou je orientácia na softwarové inžinierstvo 

a zameranie len na riadenie znalostných zdrojov. 
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Corma 

 

 Metodika si kladie za cieľ vytvoriť určité prostredie, ktoré bude vhodné pre realizáciu 

riadenia znalostí. Nevýhodou je však zameranie na podporu procesu tvorby nových produktov 

v telekomunikačnom sektore. 

 

 

Know-It 

 

 Hlavná silná stránka je orientácia na rozhodovanie v malých podnikoch. Toto môžeme 

vnímať veľmi pozitívne, nakoľko ostané metodiky sú väčšinou vytvorené na základe ich 

skúsenosti veľkých organizácií, ktoré majú iné potreby a iné prostredie určujúce zavedenie 

riadenia znalostí [1]. 

 

 

2.4.1 Model PERMANENT 

 

Tento model môžeme charakterizovať ako jednoduchý systém riadenia podniku, ktorý 

je orientovaný na riadenie výkonnosti, na základe sledovaných parametrov. Obsahuje 

niekoľko oblastí, z ktorých si každý podnik zvolí tie, ktoré sú aktuálne relevantné pre 

zvýšenie jeho výkonnosti už v prvých fázach implementácie. Model PERMANENT sa líši od 

iných  modelov tým, že nie je štandardizovaným modelom s povinnými prvkami. Je zameraný 

na to, aby podnik prostredníctvom inovácií vytváral svoje vlastné postupy, čo znamená že je 

otvoreným a flexibilným systémom riadenia, orientovaným na dosahovanie požadovaných 

výsledkov, a je zároveň špecifický pre každý podnik  [14].  

 

 Model PERMANENT obsahuje desať hlavných princípov, ktoré boli postavené na 

koncepcii  Baťovej sústavy riadenia, ktorej zakladateľom bol Tomáš Baťa, ktorý pochádzal 

z českého prostredia a ktorý bezpochyby patrí k jedným z najvýraznejších guru svetového 

podnikania.  
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V nasledujúcich riadkoch si bližšie popíšeme vybrané princípy modelu PERMANENT [14]: 

 

1. Podnik funguje v globálnom, nie iba lokálnom priestore 

Množstvo úspešných firiem preniklo na lukratívne zahraničné trhy a následne posilnili aj 

svoju pozíciu v Českej republike. Firmy, ktoré sa orientujú na lokálne trhy nesú všetky 

negatívne sociálne ekonomické dopady tejto lokality na ich obchod a sú zároveň vystavené 

konkurenčnému tlaku s globálnymi parametrami.  

 

2. Podnik je továrňou na inovácie 

Úspešné podniky sa okrem orientácie na technologické inovácie venujú výrazne aj inováciám 

v oblasti obchodu, marketingu a riadeniu výkonnosti podnikových procesov. Firmy snažiace 

sa prevziať funkčné (byť úspešné a efektívne) systém riadenia bez tlaku na ich vnútornú 

dynamiku prostredníctvom inovácií, nedosahujú očakávanú konkurencieschopnosť 

a požadovanú výkonnosť.  

 

3. Podnik je spojený so svojim regiónom  

Úspešné firmy prostredníctvom svojich modelov sociálnej zodpovednosti, ktoré majú 

hmatateľné dopady v ich regióne, si upevňujú svoju regionálnu pozíciu a utvárajú predpolie 

pre následnú expanziu do celej Českej republiky a zahraničia. Zároveň spoluutvárajú dobrý 

image regiónu a tým posilňujú možnosť udržania kľúčových zamestnancov. Naopak firmy, 

ktoré neutvárajú väzby s regiónom, sa vystavujú riziku straty istého obchodného zázemia 

a zázemia pre potenciálne získavanie ďalších profesijných záloh. Silná firma v slabom 

regióne môže byť príčinou sociálneho napätia a absentuje tu možnosť využitia synergie medzi 

firmou a regiónom.  

 

4. Zamestnanci sú spolupodnikatelia a spolupracovníci, nie námezdníci  

Úspešné firmy využívajú schopnosť svojich zamestnancov a vnímajú ju ako kľúčový faktor 

dlhodobej konkurencieschopnosti. Firmy, ktoré založili svoju konkurencieschopnosť na rutine 

a lacnej pracovnej sile, bývajú ovládnuté zahraničným kapitálom a často sú presunuté do 

zdrojovo výhodnejších krajín. 
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5. Každý útvar, proces a jedinec musí pridávať hodnotu. Pridaná hodnota, nie 

zisk, je mierou podnikovej (aj národnej) výkonnosti a konkurencieschopnosti 

Úspešné firmy vnímajú zisk ako účtovnú kategóriu a svoju vnútornú výkonnosť odvíjajú od 

pridanej hodnoty. Procesy, ktoré nevytvárajú hodnotu sú minimalizované a zamestnanci sú 

motivovaný od znalosti k výkonom. Firmy, ktoré nerozlišujú zisk a hodnotu, často do svojich 

strategických ukazovateľov premietajú ciele stimulujúce k rastu prostredníctvom hektického 

úsilia pri nízkej výkonnosti. 

 

6. Znalosti sú najdôležitejšou formou kapitálu podniku aj ekonomiky 

Úspešné firmy, ktoré investujú do znalostnej oblasti, môžu dosahovať výrazne vyššej 

návratnosti a zároveň vytvárajú jedinečný zdroj, ktorý sa využívaním neničí, ale naopak 

rastie. Zatiaľ čo firmy orientované len na zisk a minimalizáciu nákladov fungujú často do 

doby, kým nastane na trhu zmena, na ktorú nie sú schopné pružne reagovať. Potom musia za 

znalosťami draho migrovať do iných miest alebo sa nechať pohltiť iným subjektom. 

 

7. Vzdelanie je úzko spojené s podnikovou praxou; podnikové vzdelávanie je 

zodpovednosťou podniku 

Firmy, ktoré sú úspešné sa zameriavajú na okamžitú aplikáciu výsledkov vzdelávania do 

praxe a tým zvyšujú výkonnosť ľudí aj celej firmy. Zatiaľ čo firmy, ktoré podceňujú 

podnikové vzdelávanie sa vystavujú nebezpečenstvu náhlej straty lídra v obore v dôsledku 

dynamiky rozvoja informácií, nových technológií a aplikácií účinných prvkov riadenia. 

Úspešné sú iba do doby neznalosti druhých. 

 

8. Podnikateľsky zameraná univerzita neprodukuje absolventov, ale potenciál pre 

nové, konkurencieschopné firmy, v ktorých sú absolventi zabalení 

Úspešné firmy podporujú podnikateľstvo na univerzitách ako zdroj svojej budúcej prosperity 

v danom území, majú záujem na kultiváciu odborníkov a profesionálov pre svoj obor a oblasť 

podnikania. Firmy ignorujúce rozvoj podnikateľstva na univerzitách sú iba pasívny hráči, 

ktorí čakajú na novú podnikateľskú ligu. Doposiaľ iba poukazujú na špatný súčasný stav 

a neexistenciu výberu na trhu práce. 
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9. Správna, globálna stratégia je chrbticou podnikovej činnosti. Rozhoduje 

akčnosť a nie deklaratívnosť  

Úspešné firmy pracujú s globálnou víziou, porovnávajú sa s najlepšími a zapájajú sa do 

procesov využívania nových poznatkov. Správne strategické smerovanie vyžaduje denné 

pozitívne príklady a podnecovanie najbližšieho okolia. Firmy bez stratégie, ktoré využívajú 

iba súčasné medzery na trhu, sú odkázané na benevolentnosť silnejších subjektov. Takto nie 

sú ľudia motivovaní  k seba rozvoju ani k rozvoju firmy. 

 

10. Služba verejnosti a uspokojenie zákazníka sú cieľom podnikania 

Úspešné firmy sa zameriavajú na uspokojenie záujmových skupín a ovplyvňujú tým svoje 

okolie tak, aby posilnili svoju konkurenčnú pozíciu a image, ktorá zvyšuje hodnotu ich 

značky. Firmy zamerané len na obchod s bezprostredným klientom stráca svoju konkurenčnú 

výhodu, podcenením budovania trvalých väzieb a vzťahov so zákazníkom a nedocenením 

tvorby dobrého mena firmy, ktoré vníma odborná i laická verejnosť.  

 

 Model PERMANENT je implementovaný v jednej či niekoľkých oblastiach podniku. 

Model obsahuje sedem základných oblastí, ktorými sú – Globálne podnikanie a stratégia; 

Zákazník; Pridaná hodnota; Inovácie; Motivácia ľudí; Znalosť a učenie; Vzťah k okoliu. 

Tento model je šancou pre podniky, ktoré sa chcú vydať cestou výkonnosti a chcú dosiahnuť 

čiastočných výsledkov či už v krátkodobom, či strednodobom horizonte [14].   

 

2.4.2 Metodika KM – Beat - It  

  

 Táto metodika vznikla na Fakulte informatiky a managementu Univerzity Hradec 

Králové. Metodika KM – Beat – It, bola vytvorená z dôvodu, že všetky predchádzajúce 

metodiky pochádzajú od rôznych autorov a každá z nich bola vytvorená v inom kontexte. 

Metodika je rozdelená do niekoľkých fáz (viď obr. 2.1), ktorú tvoria štyri základné fázy. 

Týmito fázami sú zostavenie realizačného tímu, analýza súčasného stavu, tvorba znalostnej 

stratégie a realizácia aktivít znalostného manažmentu.  Medzi jednotlivými fázami existujú 

spätné väzby, ktoré predstavujú možnosť vrátiť sa v prípade potreby späť, k jednej 

z predchádzajúcich fáz [1].  
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Obr. 2.1 Fázy metodiky KM – Beat – It   [1] 

 

U každej z fáz musí byť popísaný cieľ, obsah a účel. Samotná realizácia všetkých fáz 

metodiky predstavuje cyklus, ktorý je nutné neustále opakovať. Tým si organizáciu zaistí 

nepretržitú realizáciu riadenia znalostí, a nie len jednorazovú akciu, ktorej následky sa 

v priebehu času vytratia. Metodika KM – Beat – It má tiež svoje kritické faktory, ktoré 

môžeme rozdeliť do piatich skupín, medzi ktoré  patria  [1]: 

 

Vrcholové vedenie  

 

 podcenenie alebo precenenie možností riadenia znalostí pre zaistenie 

konkurencieschopnosti organizácie; 

 malá angažovanosť vedenia pri kontinuálnej realizácií riadenia znalostí; 

 vysoké nároky na realizačný tím. 
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Zamestnanci 

 

 nedostatočná príprava zainteresovaných pracovníkov; 

 neochota integrovať nové prístupy do každodennej operatívnej práce. 

 

 

Riešiteľský tím 

 

 zavádzanie riadenia znalostí nie je zamerané na dodanie strategickej výhody; 

 zavádzanie riadenia znalostí je delegované na príliš nízku úroveň podnikovej 

hierarchie; 

 nedôsledné riadenie procesu zavádzania; 

 precenenie významu metód, techník a nástrojov; 

 chybné odhady časovej  a finančnej náročnosti. 

 

 

Podniková stratégia   

 

 chýbajúca alebo špatná podniková stratégia; 

 statičnosť podnikovej stratégie 

 

 

Znalostná stratégia 

 

 obsahové nedostatky znalostnej stratégie 

 strnulosť znalostnej stratégie 

 

 

Samozrejme metodika KM – Beat – It prináša aj svoje výhody a prínosy. Hlavným 

prínosom tejto metodiky je predovšetkým v existencii požiadaviek, ktoré sú špeciálne kladené 

na metodiky zavádzania riadenia znalostí. Medzi jednotlivé výhody a prínosy teda patria [1]:  
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 pri samotnej tvorbe metodiky existuje snaha o čo najväčšie zakomponovanie 

všetkých perspektív riadenia znalostí, čo sa pozitívne premieta do 

komplexnosti tejto metodiky; 

 táto metodika je jednou z mála, ktorá berie do úvahy existenciu organizačnej 

kultúry a jej vplyv na úspešnosť zavádzania a realizáciu riadenia znalostí; 

 celý proces zavádzania a realizovania pomocou tejto metodiky je previazaný 

s ekonomickými aspektmi a cieľmi organizácie; 

 ponúka možnosť využiť existujúce a bežne dostupné nástroje, metódy 

a techniky; 

 je aplikovateľná aj na stredné a malé organizácie; 

 na rozdiel od ostatných metodík nevznikla v kontexte konkrétnych podnikov 

alebo priemyselných odvetviach; 

 sú tu využité oba prístupy zavádzania riadenia znalostí. Prvý prístup zaisťuje 

podporu vrcholového vedenia a sledovanie organizačných cieľov, druhý 

prístup podporuje začlenenie a zainteresovanie jednotlivých pracovníkov 

organizácie bez ohľadu na organizačný pôvod.  

 

 

Celá táto metodika bola zostavená z výhod existujúcich metodík uvedených vyššie. Pre bližšie 

popísanie a vysvetlenie jednotlivých častí viď publikácia [1]. 
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II. PRAKTICKÁ ČASŤ 
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3  Analýza súčasnej úrovne riadenia znalostí vo firme United 

Polymers, s. r. o. 

 

Predchádzajúce kapitoly boli zamerané na zhrnutie teoretických poznatkov, kde sme si 

ozrejmili samotný vývoj riadenia znalostí od jeho začiatku až po súčasnosť, jednotlivé 

definície riadenia znalostí používané v súčasnosti, a taktiež sme si uviedli možnosti 

praktického využitia v tuzemsku a v zahraničí, spolu s niektorými metodikami používanými 

v súčasnosti v rôznych odvetviach. K naplnenie celkového cieľu tejto diplomovej práci je 

potrebné zamerať sa na samotnú aplikáciu niektorých princípov do podnikovej praxe. Preto 

bude táto kapitola zameraná na analýzu súčasného stavu na akej úrovni sa nachádza riadenie 

znalostí vo firme United Polymers, s. r. o.. Predtým ako pristúpime k samotnej analýze 

súčasného stavu je potrebné povedať si niečo o samotnej firme, v ktorej bola samotná analýza 

prevádzaná.   

 

 

Firma United Polymers, s. r. o. – charakteristika 

 

 Firma United Polymers, s. r. o. (ďalej len UP), je anglicko-česká spoločnosť so sídlom 

v Hranicích na ulici Tovární 605. V Českej republike vznikla v roku 1999 po názvom 

Precision Cut Rubber, s. r. o., avšak po zmene majoritného vlastníka od roku 2001 používa 

názov United Polymers. Firma UP je malá firma ktorá má 80 zamestnancov. Jej výroba je 

zameraná na gumové a plastové diely rôznymi výrobnými technológiami. Z celkovej svojej 

produkcie dodáva cca 98% do automobilového priemyslu.  

 

Z dôvodu, že všetka produkcia putuje do automobilového priemyslu, kde sú veľmi 

prísne pravidlá musí spĺňať určité štandardy týkajúce sa tohto odvetvia. Preto je certifikovaná 

technickou špecifikáciou ISO TS 16 949 a ISO 14 001. Taktiež si prešla zákazníckymi 

auditmi firmami 3M, Visteon, Škoda Auto, Automotive Lighting, Sogefi UK, Mahle Tennex 

UK, Hella, Dura, Grupo Antolin, Kautex, a ďalších [21].  
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Výrobky UP môžeme nájsť na automobiloch uvedených v tabuľke (viď tab. 3.1) 

v rôznych montážnych skupinách - napríklad svetlomety, koncové svetlá, osvetlenie interiéru, 

pedále, palubná doska, lakťové opierky, klimatizácia, chladič, štartér, palivový systém, 

ostrekovač čelného skla atď.  

 

Tab. 3.1  Značky automobilov, na ktorých vidieť výrobky firmy UP  [21] 

    
 

 
  

  

  
   

 

 

Svoj výrobný program má firma UP zameraný na niekoľko častí, do ktorých patrí 

vysekávanie a lepenie tesnenia. Táto časť výrobného programu predstavuje najvyšší počet 

z hľadiska tržieb cca 55%. K ďalším častiam výrobného programu patrí výroba plastových 

vstrekovaných výrobkov, pryžovo vstrekované a lisované výrobky a pryžové tesniace krúžky 

vyrábané upichovaním na sústruhu.  

 

Politika kvality firmy UP 

 

 Firma UP ma vypracovanú politiku kvality ako samostatný dokument, ktorý je 

záväzný pre celú jej spoločnosť. Týmto dokumentom sa zaväzuje viesť každého jednotlivca 

k zodpovednosti za dodržovanie kvality a za ochranu životného prostredia. Ďalej sa zaväzuje 

byť vo všetkých jej činnostiach v súlade s príslušnými požiadavkami právnych a iných 

predpisov, a to prostredníctvom dodržovania požiadaviek normy ISO 14 001:2004, ako aj 

v súlade s požiadavkami zákazníkov a s technickou špecifikáciou ISO/TS 16 949:2002. 

V neposlednom rade angažovať každého člena na prevádzanie totálnej kvality s cieľom 

nulovej vady a zaistiť tak maximálnu spokojnosť zákazníkov s jej výrobkami a službami [21].  

 



 

39 

 

3.1 Výber metodiky pre zavedenie riadenia znalostí 

 

 Po uvedení charakteristiky firmy UP sa postupne budeme prepracovávať  k samotnej 

analýze súčasného stavu riadenia znalostí. Okrem tejto analýzy bude obsahom tejto kapitoly 

aj samotné popísanie jednotlivých krokov, podľa ktorých sme postupovali pri samotnom 

zavádzaní vybranej metodiky do podnikovej praxe firmy UP. Pred samotným začiatkom 

zavádzania znalostného riadenia, sme museli získať podporu vrcholového vedenia. Za týmto 

účelom bolo zorganizované stretnutie s vrcholovým vedením. Stretnutie prebiehalo 

v príjemnom duchu, ktoré bolo spôsobené tým, že vrcholové vedenie k tomu aby naplnilo 

svoju víziu byť fundovaným a rešpektovaným dodávateľom, ktorý sa stará o svojich 

zamestnancov, zákazníkov a životné prostredie pri súčasnom vytváraní odpovedajúceho 

zisku, zaisťujúceho ďalší rozvoj, inovácie a rast, vidí veľký potenciál v oblasti znalostného 

riadenia. Počas diskusie boli predstavené metodiky, ktoré sú bližšie popísané v teoretickej 

časti. Z týchto metodík sa najviac vedeniu pozdávala metodika KM – Beat – It, a preto pri 

naplnení cieľa diplomovej práce sme postupovali podľa nej. Dôvodom prečo si vedenie firmy 

UP vybralo túto metodiku je presvedčenie, že práve táto metodika bude veľkým prínosom 

nakoľko veľmi dobre pozná české prostredie, pretože samotná metodika KM – Beat – It 

vznikla na Univerzite v Hradci Králové. Metodika sa skladá z niekoľkých fáz medzi ktorými 

existuje spätná väzba, ktorá umožňuje v prípade potreby možnosť vrátiť sa späť k jednej 

z predchádzajúcich fáz.  

 

 

3.2 Zostavenie realizačného tímu 

 

 Ako už bolo uvedené vyššie, samotná metodika sa skladá z niekoľkých fáz. Na 

začiatku každej z týchto fáz si uvedieme čo je jej cieľom a postupne sa prepracujeme k tomu, 

ako bol tento cieľ naplnený. Prvou fázou, ktorou by sme mali začať je zostavenie realizačného 

tímu, čo však nikdy nie je veľmi jednoduché. Cieľom tejto fázy je získať samotnú podporu 

vedenia na realizáciu znalostného riadenia za účelom stanovenia zodpovednosti a právomoci, 

a samotné zostavenie takého tímu, ktorý sa týmto procesom zavádzania bude zaoberať a bude 

zaň plne zodpovedný.  
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 Pri získaní podpory zo strany vrcholového vedenia sme nemali najmenší problém, 

nakoľko už prebehlo stretnutie s vedením na túto tému, ešte pred samotnou realizáciou tejto 

fázy. Väčší problém, však nastal pri druhej časti naplnenia stanoveného cieľa a to práve pri 

samotnom zostavení realizačného tímu. Tu bolo veľmi dôležité zloženie tohto tímu 

a zabezpečenie dostatočného zastrešenia všetkých oblastí manažmentu vo firme UP. Aby sme 

zabezpečili rôznorodosť tímu, rozhodli sme sa angažovať do tímu z každého útvaru jedného 

pracovníka. Taktiež sme pri tomto angažovaní museli zabezpečiť, aby sme príliš nezasiahli do 

náplne práce každého zúčastneného a neobrali ho o čas potrebný pri výkone jeho práce. 

V tejto časti nám pomohlo vedenie, ktoré stanovilo, že pri analýze súčasného stavu budú 

s jednotlivými členmi naplánované stretnutia a samotný členovia si toto stretnutie musia 

zapracovať do svojho programu. Po ukončení analýzy bude do programu porád, ktoré sa 

konajú 1-krát týždenne pridaný bod týkajúci sa zavádzania riadenia znalostí, kde sa budú 

preberať jednotlivé zistenia a kroky zavádzania. Celý tím bol vytvorený z vedúcich 

pracovníkov každého oddelenia. Dôvodom takéhoto zloženia je zabezpečenie právomoci na 

jednotlivých oddeleniach. Zloženie tímu môžeme vidieť v tabuľke 3.2. V tabuľke z dôvodu 

ochrany súkromia, na ktorom trvalo vrcholové vedenie nie sú uvedené mená pracovníkov, ale 

len ich pozícia na danom oddelení. Do tímu  bola zainteresovaná aj moja osoba a to do 

pozície externej strany, a taktiež sme boli spolu s manažérom kvality v postavení autorov 

myšlienky o zavedenie riadenia znalostí vo firme UP.  

 

Tab.  3.2  Realizačný tím 

Člen 1 Manažér kvality 

Člen 2 Vedúci výroby 

Člen 3 Vedúci predaja 

Člen 4 Vedúci technológie 

Člen 5 Finančný manažér 

Člen 6 Externá strana 

 

 

Zo všetkých týchto skutočností ako sú rozhodnutia vrcholového vedenia o zahájení 

procesu zavádzania znalostného riadenia a zostavenie samotného realizačného tímu, kde 

muselo byť stanovené koľko času strávia pri práci v tíme, môžeme zhodnotiť, že hlavný cieľ 

tejto fáze bol naplnený, a z tohto dôvodu môžeme túto fázu považovať za ukončenú.   
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3.3 Analýza súčasného stavu 

 

Po ukončení predchádzajúcej fáze sa môžeme prepracovať a začať druhú fázu, ktorou 

je analýza súčasného stavu. Hlavným cieľom tejto fázy je vytvorenie uceleného obrazu 

o súčasnom stave organizácie vo vzťahu k znalostnému riadeniu a vytvorenie zoznamu 

silných a slabých stránok. Nasledujúca analýza bola vypracovaná na základe niekoľkých 

krokov. Údaje potrebné k získaniu pre vytvorenie uceleného obrazu sme získali pomocou 

dotazníku, ktorý bol doplnený štruktúrovanými rozhovormi s jednotlivými zainteresovanými 

osobami, ktoré boli zapojené do procesu zavádzania znalostného riadenia vo firme UP. 

Otázky, ktoré sa nachádzali v dotazníku a následné doplnkové otázky, ktoré boli použité 

v rozhovoroch boli vytvorené za pomoci využitia modelu PERMANENT. Tento model má 

jednu veľkú výhodu, že organizácia si môže vybrať jednotlivé princípy, ktoré sa jej hodia 

a tým pádom sa stávajú šité na mieru pre konkrétnu organizáciu. Zo všetkých princípov, ktoré 

sú uvedené v teoretickej časti, sme si pre zostavenie otázok vybrali tie, ktoré smerovali 

k tomu, aby sme zistili či je firma UP spojená so svojim regiónom, či využíva potenciál 

svojich zamestnancov a či ich vôbec vnímajú ako kľúčový faktor dlhodobej 

konkurencieschopnosti, ako sú zamestnanci motivovaní k znalostnému výkonu, či sa firma 

stará o vzdelávanie svojich zamestnancov s následným využitím v praxi, ako aj existenciu 

spolupráce s univerzitami, a v neposlednom rade či sa zameriavajú na uspokojenie všetkých 

záujmových skupín.  

 

 

Vyhodnotenie  dotazníka  

 

Pri analýze súčasného stavu sme využili dotazník (viď Príloha č. 3), ktorý bol 

rozdelený do dvoch častí. V oboch častiach boli použité otázky typu uzavretých otázok ako aj 

typu otvorených otázok. Prvá časť dotazníku bola orientovaná na manažment takže, otázky 

boli vytvorené pre vedúcich pracovníkov spoločnosti a druhá časť bola zameraná na 

jednotlivých pracovníkov na oddelení. Cieľovou skupinou boli THP pracovníci, nie však 

operátori, a to z  dôvodu, že otázky sa týkali oblastí, o ktorých jednotliví pracovníci nemusia 

mať povedomie. Týmto sme sa vyhli tomu, že by sa nám niektoré dotazníky vrátili 

nevyplnené, čim by sa znížila vypovedacia hodnota.  
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Dotazník bol anonymný a všetky otázky boli formulované tak, aby sme získali 

základný obraz o riadení znalostí vo firme. Celkovo bolo rozdaných 21 dotazníkov. Všetky 

dotazníky, ktoré sme rozdali po jednotlivých oddeleniach sa nám vrátili vyplnené späť, čo 

predstavuje 100%, z čoho môžeme usúdiť, že samotný dotazník je dobrým vstupom pre 

získanie obrazu riadenia znalostí vo firme.            

  

Na základe odpovedí z prvej časti, sme získali prehľad, aký majú pohľad na niektoré 

činnosti vedúci pracovníci jednotlivých oddelení. Bolo zistené, že spoločnosť má vytvorený 

systém dokumentov, ktorý je bližšie popísaný v integrovanej príručke kvality a EMS. 

Spoločnosť UP používa IS/IT ako napríklad, MFG PRO, MS Office, ZWCAD, Solid Works. 

Dozvedeli sme sa tiež, že politika a vízia spoločnosti je zdieľaná všetkými zamestnancami 

a má svoje miesto aj pri vchode do spoločnosti aby bola každému na oči a dostala sa tak do 

povedomia každého zamestnanca.  

 

Vedúci pracovníci majú dostatočný prehľad o znalostiach svojich zamestnancov na 

svojom oddelení, čo znamená, že vedia na koho sa v ktorej veci obrátiť. Ďalej bolo zistené, že 

zamestnanci sú pravidelné informovaní o hospodárskych výsledkoch, čo je veľkým prínosom. 

Taktiež pravidelne prebiehajú školenia v spoločnosti a to minimálne raz mesačne, avšak 

dochádza aj k výnimočným školeniam, ktoré závisia od potreby a požiadaviek zákazníka. 

Spoločnosť je spätá so svojím regiónom a to prostredníctvom Moravskoslezského 

automobilového klastru, kde si jednotliví účastníci vymieňajú znalosti, ktoré sa týkajú ich 

odvetvia. Na záver treba spomenúť, že odpovede získané z prvej časti z rôznych oddelení sa 

takmer zhodovali, čo nám dáva obraz, že aj napriek rôznorodosti oddelení je veľký 

predpoklad naplnenia synergického efektu, pri naplňovaní cieľov a vízie spoločnosti.  

 

Druhá časť dotazníku obsahovala otázky, ktoré boli zostavené za účelom zistenia, ako 

dlho sa nachádzajú jednotlivý pracovníci v spoločnosti,  či im spoločnosť umožňuje 

vzdelávanie, ako vnímajú komunikáciu medzi sebou a nadriadenými a či sa počas svojej 

praxe stretávajú často s novými postupmi. Na otázku, koľko rokov sa nachádzajú jednotliví 

pracovníci vo firme využijeme nasledovný graf  3.1.  
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Graf 3.1 Dĺžka strávených rokov jednotlivých zamestnancov vo firme UP 

 

 

V tomto grafe môžeme vidieť, že z celkového počtu zamestnancov v manažmente  je 

67% z nich  v spoločnosti už dlhšie ako 6 rokov. Z toho vyplýva, že všetci títo zamestnanci sú 

dobre oboznámení s politikou a víziou organizácie. Komunikáciu medzi jednotlivými 

zamestnancami bola ohodnotená ako dobrá, ale stretli sme sa aj s názormi, ktoré nám 

naznačili, že existujú aj nedostatky v komunikácií a to poväčšine medzi jednotlivými  

oddeleniami. Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení a rôznych seminárov a získané 

znalosti sa snažia medzi sebou ďalej šíriť.  

 

Väčšina zamestnancov na jednotlivých oddeleniach si myslí, že vrcholové vedenie má 

prehľad o ich znalostiach, aj keď niektorí z nich uviedli, že vedenie má o ich znalostiach iba 

čiastočný prehľad. Treba spomenúť aj veľkú otvorenosť zamestnancov a ochotu podeliť sa 

o svoje znalosti s ostatnými, čo je pre firmu veľkým prínosom. Dotazník naplnil účel, za 

ktorým bol vytvorený a my sme tak získali základný prehľad.  

 

 

Pre zachytenie dostatočnej vypovedacej hodnoty by nám samotný dotazník nemohol 

stačiť. Preto bol dotazník vytvorený iba za cieľom získania ako takého prehľadu znalostného 

riadenia vo firme UP. Za najväčší prínos pre analýzu súčasného stavu, však musíme označiť 

samotné rozhovory s jednotlivými členmi tímu, a to z toho dôvodu, že prípadné nezrovnalosti 

boli vysvetlené a boli položené aj doplnkové otázky.  
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Tieto rozhovory boli samozrejme aj so súhlasom zúčastnených zaznamenávané na 

diktafón. Zámerom týchto rozhovorov bolo získanie obrazu ako sa vzájomne prekrýva pohľad 

na znalostné riadenie z viacerých oddelení. Skôr ako však prejdeme k samotnej analýze treba 

zmieniť, že okrem spomínaných dotazníkov a štruktúrovaných rozhovorov, ktoré boli 

vytvorené za pomoci modelu PERMANENT, bude analýza súčasného stavu doplnená o vzťah 

znalostného riadenia, ktorý vyplýva z metodiky KM – Beat – It o štyri najdôležitejšie zložky, 

ktoré sú súčasťou tejto fázy, a medzi ktoré patria znalostné zdroje, znalostné procesy, firemné 

procesy a organizačná kultúra. 

 

 

1. fáza analýzy súčasného stavu -   Znalostné zdroje 

Pri analýze znalostných zdrojov je hlavným cieľom tejto činnosti získanie prehľadu 

o súčasných znalostných zdrojoch organizácie. Na základe toho nám bolo umožnené nazrieť 

do podnikových materiálov, ktoré boli veľkým zdrojom k získaniu potrebných informácií. Pri 

tejto činnosti, nám boli podané aj príslušné doplnkové informácie od pracovníkov, ktorí sú 

priamo zodpovedný za riadenie jednotlivých dokumentov. Po nahliadnutí do týchto 

dokumentov sme si mohli vytvoriť obraz o fungovaní firmy UP.  

 

Na základe týchto skutočností sme zistili, že firma UP má zdokumentovaný systém, 

ktorý je rozdelený do štyroch úrovní. Prvá úroveň tvorí organizačný a pracovný poriadok, 

a taktiež príručku kvality a EMS, ktorý zahrňuje hlavné súčastí, ktorými sú politika kvality, 

vízia, ciele, mapa procesov, organizačná schéma, ako aj krížové odkazy na jednotlivé články 

technickej špecifikácie ISO/TS 16 949:2002 a normy ISO 14 001:2004. Druhá úroveň zahŕňa 

karty procesov, smernice a popisy pracovných miest.  

 

V tretej úrovni sa nachádzajú pracovné a kontrolné inštrukcie, vizuálne pomôcky, 

postupové diagramy, FMEA, kontrolné plány a špecifikácie. Posledná štvrtá úroveň zahŕňa 

formuláre, štítky, záznamy a používané skratky. Vizuálne zobrazenie jednotlivých úrovní 

môžeme vidieť na obrázku 3.1. Všetky tieto dokumenty sú kedykoľvek k dispozícií 

k nahliadnutiu pre zamestnancov na intranete firmy UP.  
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Obr. 3.1 Jednotlivé úrovne zdokumentovaného systému  [21] 

 

Je však potrebné zmieniť, že v rozhovoroch s jednotlivými členmi tímu bolo zistené, že 

okrem uvedených dokumentov, ktoré nemôžeme považovať za jediné znalostné zdroje v tejto 

organizácií, môžeme označiť za najväčší zdroj prísunu znalostí, porady a mítingy APQP. Za 

ďalší zdroj znalostí sa považujú aj reklamácie od zákazníkov.   

 

 

2. fáza analýzy súčasného stavu - Znalostné procesy 

 

V tejto časti analýzy súčasného stavu sme vychádzali už zo spomínaných dotazníkov 

a štruktúrovaných rozhovorov. Cieľom tejto činnosti bolo zistiť na akej úrovni sa nachádzajú 

znalostné procesy v organizácií. Skôr ako sme to mohli urobiť, bolo potrebné vybrať model 

znalostného procesu. Pri výbere modelu sme sa inšpirovali diplomovou prácou, bližšie viď 

[15], v ktorom bol použitý jeden z takýchto modelov, a ktorý sme však pre naše potreby 

upravili. Vybraný model pozostával z týchto fáz: 

 

 

 tvorba znalostí, 

 kodifikácia znalostí, 

 hodnotenie znalostí, 

 zdieľanie znalostí, 

 overovanie znalostí. 
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K tomuto modelu boli otázky formulované, tak aby boli vo vzájomnom prepojení 

s modelom PERMANENT, ako už bolo spomínané v úvode tejto kapitoly. Samozrejme boli 

ku každej z týchto fáz vybraného modelu vytvorené otázky za účelom získania čo najlepšieho 

prehľadu od vzniku znalostí cez zdieľanie až po samotné overovanie znalostí vo firme UP.  

 

 

Tvorba znalostí vo firme UP 

 

 Tvorbu znalostí by sme mali chápať ako proces, ktorý môže prispieť k rozšíreniu už 

existujúcich znalostí alebo vytvorenie úplne nových znalostí. Preto by mala organizácia 

vytvárať pre svojich zamestnancov také prostredie, ktoré uľahčí tvorbu a akumuláciu znalostí 

na individuálnej úrovni pomocou nástrojov, ako je vylepšenie procesov, modernizácia 

a podobne. Hlavným prvkom tvorby znalostí je ich získavanie. Preto boli otázky v tejto fáze 

mierené na prostredie, ktoré má organizácia vytvorené v oblasti vzdelávania a akým 

spôsobom sú získavané znalosti v organizácií.  

 

Na základe rozhovorov s jednotlivými členmi tímu sme sa dozvedeli, že firma  si 

uvedomila veľký význam vo vzdelávaní a v kompetenciách jednotlivých pracovníkov vo 

firme, ktoré musia byť systematicky rozvíjané, a to bolo impulzom pre vytvorenie vlastnej 

stratégie vzdelávania, kde sa hovorí o vzdelávaní ľudí. V tejto stratégií je popísaný plán 

vzdelávania na jeden rok, podľa ktorého si jednotlivý vedúci oddelenia dávajú požiadavky na 

potrebné školenie. Okrem vytvorenia tejto stratégie sa firma UP zapojila do projektu 

Ministerstva školstva s názvom „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti United Polymers,      

s. r. o.“ pod záštitou EÚ, ktorý bude trvať dva roky. Organizácia má vytvorenú aj vnútornú 

smernicu pod názvom SOP-14-01 – Výcvik, ktorej cieľom je aby všetci zamestnanci UP boli 

účinné vycvičený, mali skúsenosti, vedomosti a vzdelanie pre výkon stanovených úloh, 

ovplyvňujúcich kvalitu a ochranu životného prostredia v spoločnosti. Taktiež prebieha aj 

doplnkové vzdelávanie, ktoré býva najčastejšie spôsobené zmenou v legislatíve a zamestnanci 

sa stretávajú s podporou dobrovoľného vzdelávania, ktoré sa praktizuje prostredníctvom 

zapájania do projektov.  
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Odpoveďou na otázku, či existuje v organizácií možnosť kariérneho rastu, sme sa 

stretli s rozdielnymi odpoveďami, ktoré sú samozrejme spôsobené účasťou členov z rôznych 

útvarov. Dôvodom je to, že firma UP je malá firma, ktorá ma len 80 zamestnancov. Preto je 

jediná možnosť kariérneho rastu iba u pracovníkov na dielni. Zamestnanci firmy UP mali 

rozdielny názor aj na získanie a osvojenie si nových znalostí, kde niektorí boli zástancovia 

toho, že svoje nové znalosti najlepšie získajú vzájomnou spoluprácou v tímoch, kým ostatní 

sa prikláňali k názoru, že nové znalosti najlepšie získajú vlastným učením. Vedenie 

spoločnosti však dáva prednosť učenia sa v tímoch pred učením sa jednotlivca.   

 

V súčasnosti v organizácií neexistuje forma učenia sa prostredníctvom E-learningu. 

Nie je to však spôsobené tým, že by nebolo dostatočné pokrytie IS/IT systémov v organizácií, 

ale takáto forma učenia by mohla prebiehať iba v rámci manažmentu firmy, nakoľko ostatní 

zamestnanci pracujú vo výrobe a ponuka takýchto E-learningových kurzov nezodpovedná 

potrebe týchto zamestnancov. Na druhej strane, však takáto forma učenia neprebieha ani 

u zamestnancov manažmentu organizácie, pretože vedenie si myslí, že táto forma učenia by 

bola na úkor efektivity. Preto je za efektívnejšiu formu vzdelávania označená forma učenia 

s lektorom, čo je spôsobené aj vekom zamestnancov, kde hlavne starší zamestnanci majú iný 

postoj k technológiám a skôr sa bránia takémuto typu učeniu.  

 

Firma UP nakupuje niektoré potrebné znalosti od externých firiem a to najčastejšie vo 

forme softweru a technológií, avšak nákup patentov je skôr okrajová záležitosť.  Pri tvorbe 

rôznych databáz spolupracuje firma UP so študentmi z Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. 

V minulosti si nechávala externou firmou vypracovávať rôzne analýzy konzultačnými 

spoločnosťami, ale keďže sa zistilo, že pre nich nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu tak od 

toho upustila. Firma UP je členom Moravskoslezského automobilového klastru, kde sa 

pravidelne zúčastňuje na stretnutiach a prostredníctvom nich sa dozvedá o novinkách 

týkajúcich sa jej oblasti.  
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Kodifikácia znalostí vo firme UP 

 

 Už v teoretickej časti sme si rozdelili znalostí na dva typy. Jedným typom sú 

explicitné znalosti, ktoré môžeme vyjadriť formálne a systematickým jazykom. Tým pádom 

ich môžeme lepšie a ľahko skladovať či prenášať. Druhým typom sú tacitné znalosti, ktorých 

vyjadrenie a zdieľanie je veľmi ťažké. Preto by mala každá spoločnosť venovať veľké úsilie 

kodifikácií znalostí. Cieľom kodifikácie je preloženie znalostí z tacitnej znalosti na znalosť 

explicitnú, čím sa stane znalosť lepšie uskladniteľná, lepšie zdielatelná a môžeme ju 

efektívnejšie využívať, ako sme už uviedli vyššie. Toto môžeme považovať za výhodu 

kodifikácie znalostí. Nevýhoda kodifikácie sa môže prejaviť v strate niektorých detailov pri 

prevádzaní tacitnej znalostí na explicitnú.  

 

 Pri zisťovaní aký typ znalostí prevláda vo firme UP, sme sa dozvedeli, že od 

zakotvených znalostí v technológiách, výrobných procesoch, popisoch výroby, až po 

jednotlivé znalostí jednotlivcov, prevládajú jednotlivé typy znalostí v závislosti od 

odstupňovania organizačnej štruktúry. To znamená, že v manažmente prevládajú skôr tacitné 

znalosti nad znalosťami explicitnými a čím je zamestnanec na nižšej úrovni v organizačnej 

štruktúre napríklad zamestnanci na dielni, ktorý sú bližšie k strojom, k výrobným procesom 

prevládajú znalosti, ktoré majú explicitný popis, ktorý sa opakujúcim postupom tzv. rutinou 

stáva pre týchto pracovníkov tento explicitný popis pri postupe práce zbytočným.  

 

 

Hodnotenie znalostí vo firme UP 

 

 V dnešnej dobe hovoríme o znalostiach ako o aktívach spoločnosti a staviame ich na 

úroveň hmotného majetku a peňazí. Znalostný kapitál firmy však nemôže byť iba súčtom 

znalostí jeho zamestnancov. Na druhej strane firma, ktorá pôsobí už dlhšiu dobu, môže do 

znalostného kapitálu zabudovať znalostí, ktoré sú obsiahnuté v jej procesoch. Pokiaľ 

definujeme znalosti ako akciu alebo činnosť, tak práve  v procese znalostnej akcie táto 

znalosť získava svoju hodnotu. Dôkladnejším skúmaním môžeme rozlíšiť znalosti, ktoré sú 

pretransformované do výrobku a náležite vytvárajú pre firmu zisk, a znalostí, ktoré sú 

potrebné pri samotnom procese, ale z výrobku sa nedajú zistiť. Cieľom firmy UP je 

hospodáriť účelne, efektívne a hospodárne. O týchto výsledkoch hospodárenia sú zamestnanci 
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firmy UP pravidelne informovaný. Pri analýze sme využili členenie znalostí a formy jej 

transferu, ktoré vo svojej publikácií uvádza Petříkova  [2, 16]: 

 

 Bezplatné znalosti (free  knowledge) – znalosti, za ktorých transfer nemusíme nikomu 

zaplatiť a ktorých nositeľ šíri tieto znalostí aj ostatným pracovníkom bez akéhokoľvek 

budovania bariér voči zdieľaniu týchto znalostí. Vo firme UP môžeme za takéto znalosti 

označiť znalosti, ktoré si pracovníci vymieňajú na pravidelných poradách, ktoré sa konajú raz 

do týždňa medzi vrcholovým vedením a následne na poradách, ktoré vedú vedúci pracovníci 

na svojich oddeleniach. Na týchto poradách sa preberajú aktuálne úlohy, ktoré sa musia 

splniť, prípadné aktuálne zámery, ktoré má vrcholové vedenie. Treba však upozorniť, že 

súčasťou znalostí, ktoré označujeme za bezplatné, sú súčasťou aj platených znalostí. Je to 

z dôvodu, že akékoľvek riešenie, ktoré prinesú pracovníci pri rôznych riešeniach vyplývajú 

z ich náplne práce, za ktorú sú príslušne ohodnotení formou mesačnej mzdy. 

 

 Platené znalosti (paid knowledge) – znalosti, ktorých transfer je viazaný na peňažné 

plnenie. Za túto formu znalostí môžeme v analyzovanej firme označiť aj znalosti, ktoré 

získavajú pomocou zlepšovacích návrhov vo forme KAIZEN. Zamestnanci sú takto 

motivovaný k neustálemu zlepšovaniu a k vytváraniu prostredia pre podnecovanie inovácií. 

Spôsob odmeňovania za takúto formu znalostí ma firma popísanú v internej smernici 

s názvom SOP-16-07 Motivácia zamestnancov k zlepšovaniu – zlepšovací návrh / KAIZEN. 

V tejto smernici je stanovené akú cenu za svoju znalosť zamestnanec dostane po podaní 

návrhu. Samozrejme tento návrh musí skutočne prispieť a byť realizovateľný. Po úspešnej 

premene takejto formy znalostí do výrobku má zamestnanec aj podiel zo zisku, ktorý nastal 

v dôsledku tohto zlepšenia. Tu je však potreba zmieniť, že akýkoľvek podaný návrh je trošku 

prepojený s nasledujúcou formou ochrany znalostí, aby nedochádzalo k tomu, že autor 

myšlienky za prípadné zlepšenie bude poškodený druhou stranou. Všetko sa to nachádza už 

v spomínanej internej smernici. Okrem tejto formy znalostí sa v organizácií nachádzajú 

platené znalosti, ktoré si musela kúpiť od externých firiem. Najčastejšie môžeme tieto formy 

vidieť v softwarovom vybavení. Ďalej si firma musí zaplatiť za školenia prostredníctvom, 

ktorých získava znalostí od externých firiem.  
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 Chránené znalosti (protected knowledge) – znalosti, ktoré sú ich nositeľom zámerne 

a cielene chránené pred akoukoľvek formou transferu ďalším osobám. Táto skupina znalostí 

je veľmi malá a preto je majiteľ ochotný stavať aj mimoriadne bariéry, ktoré sú nákladné 

k tomu aby sa zabránilo k úniku týchto znalostí. Najčastejšie to vo firmách býva práve know-

how spoločnosti. Nakoľko firma UP nevyrába výrobky priamo pre bežných spotrebiteľov, ale 

svoje výrobky dodáva do automobilového priemyslu, nie sú vytvárané nejaké extra bariéry, 

nakoľko každý z týchto zákazníkov má s týmito firmami už dlhodobejšiu spoluprácu  je tu 

vytvorený veľký vzťah dôvery. Samotnú cenu znalostí v analyzovanej organizácií je ťažké 

určiť, nakoľko je cena stanovená trhom, pre ktorý firma vyrába svoje výrobky.  

 

 

Zdieľanie znalostí vo firme UP 

 

 Zdieľanie znalostí je ďalším dôležitým krokom v znalostnom riadení. Všetky znalostí, 

ktoré sa získajú, uchovávajú, vznikajú a rozširujú by nám bez samotného zdieľania boli tak 

povediac k ničomu, keď chceme napredovať a sústavne sa zlepšovať. Hlavným cieľom 

zdieľania znalostí je zaistiť, aby pracovník, ktorý danú znalosť potrebuje, ju mal možnosť bez 

akýchkoľvek problémov k dispozícií v pravý čas a efektívne mohol túto znalosť využiť. 

Medzi výhody zdieľania znalostí môžeme zaradiť to, že sa zvyšuje znalostný kapitál 

spoločnosti, čím sa zvyšuje produktivita. Ako nevýhodu môžeme uviesť, že tieto znalostí 

závisia na jednej strane aj od vzdelávania, ktoré bývajú väčšinou prostredníctvom školení od 

externých firiem, čo pre spoločnosť vytvára náklady.  

 

  V predchádzajúcich riadkoch sme spomínali, že v organizácií existujú oba typy 

znalostí, ako explicitné tak aj tacitné. Každý typ týchto znalostí má vo firme inú formu 

zdieľania medzi pracovníkmi. Pri explicitnom type znalostí prebieha zdieľanie pomocou 

vytvoreného intranetu, kde sú uvedené všetky typy dokumentov, smerníc, pracovných 

postupov, vizuálnych pomôcok, záznamov, potrebných noriem atď., ktoré sú k dispozícii 

kedykoľvek. Taktiež majú tieto znalosti aj takú formu, ktorá je na dielni vo vytlačenej podobe 

a ktorá je k dispozícii komukoľvek, kto danú znalosť potrebuje. Tacitné znalosti sa vo firme 

zdieľajú dvojakých spôsobom, a to prostredníctvom skupín a učenia s lektorom.  
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Za skupinu môžeme označiť ako vedúcich pracovníkov, tak pracovníkov z rôznych 

útvarov, ktorý sa zúčastňujú jednotlivých porád vrcholového vedenia a novovzniknutých 

APQP mítingov, ktoré ešte pred časom neexistovali. Na týchto APQP mítingoch v dôsledku 

prítomnosti nielen vedúcich z každého úseku, ale aj ostatných pracovníkov je zabezpečená 

rôznorodosť a možnosť komunikácie, a riešenie problémov zo všetkých potrebných 

pohľadov. Na základe týchto mítingov a porád dochádza k zdieľaniu znalostí v rámci 

všetkých oddelení a samotný pracovníci si tieto porady a mítingy veľmi pochvaľujú, nakoľko 

majú možnosť nazrieť na pohľad aj z pohľadu z iného oddelenia a dozvedieť sa tak nové veci.  

 

Okrem porád a mítingov môžeme k tomuto spôsobu priradiť aj prácu v projektových 

tímoch, kde sa riešia konkrétne  situácie, za účelom naplnenia stanovených cieľov a naplnenie 

požiadaviek zákazníkov, a pri ktorých tiež prebieha vzájomná výmena znalostí medzi 

pracovníkmi. Druhým spôsobom zdieľania tacitných znalostí, ku ktorému prichádza je spôsob 

učenia s lektorom. Za takýto spôsob môžeme označiť potrebné školenia, ktoré prebiehajú za 

prítomnosti lektora, ktorý sa snaží podať svoje tacitné znalosti ostatným.  

 

 Bolo tiež zistené, že vo firme neexistuje žiadny dátový manažér, ktorý by 

vyhodnocoval a triedil znalostí, ktoré sú potrebné pre organizáciu, a naopak ktoré nemajú 

veľkú váhu. Za negatívum, môžeme považovať aj neexistenciu knižnice, pomocou ktorej by 

mohla spoločnosť zdieľať efektívne a čo najdostupnejšie informácie svojím zamestnancom na 

akomkoľvek úseku pomocou odbornej literatúry. Analýza tiež ukázala, že firma sa necíti byť 

zahltená dátami, ktoré sa samozrejme zálohuje na servery. Firma nedisponuje veľkým počtom 

IS/IT technológií a  akýchkoľvek nákup nových IS/IT technológií závisí od rozpočtu, v čom 

niektorí zamestnanci vidia nedostatok a poukázali, že niektoré IS/IT technológie sú zastarané 

a bola by potreba ich inovácie. Vedenie by ale radšej privítalo, aby sa dali dáta lepšie 

štruktúrovať za pomoci využitia súčasných prostriedkov, ako ísť cestou nákupu drahého 

softwaru.  
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Overovanie znalostí vo firme UP 

 

 V praxi nebýva celkom ľahké overiť, aký prínos pre podnik má novo vytvorená 

znalosť. Overenie znalostí pred zavedením do praxe je veľmi dôležitý proces, ktorý síce 

predlžuje nábeh novej znalostí do praxe, ale v konečnom dôsledku minimalizuje straty, ktoré 

môžu nastať, prípade identifikuje možné rizika, ktoré môžu nastať. Správne manažérske 

rozhodnutie o uvoľnení do praxe na nastavení kritérií podľa ktorých sa posudzuje nová 

znalosť. 

 

Väčšina zamestnancov v analyzovanej organizácií potvrdilo, že si myslia, že ich 

vedenie má dostatočný prehľad o ich znalostiach, na koľko je väčšina zamestnancov dlhšie 

ako jeden rok. Donedávna vo firme neexistovalo žiadne overovanie znalostí čo bolo dosť 

veľkou nevýhodou. Práve zapojením do projektu vzdelávania sa to zmenilo. Začalo sa 

vyhodnocovať aká je celková spokojnosť so školením, ktoré zamestnanci absolvovali, či sú 

spokojný s lektorom, ako aj či im školenie vôbec prinieslo nejaký efekt. Toto vyhodnocovanie 

prebieha po dobe 3 mesiacov od uskutočneného školenia, kde na základe dotazov 

zúčastnených sa vyhodnocuje efektivita daného školenia. Vedenie si myslí, že 3 mesiace je 

dostatočný čas nato, aby sa ukázalo či boli získané nové znalosti prínosom a či sa zvýšil 

znalostný kapitál spoločnosti.  V tejto súvislosti sa zistilo, že firma UP nedisponuje a nevedie 

žiadne znalostné účty.  

 

 

 

3. fáza analýzy súčasného stavu - Firemné procesy 

 

 V tejto fáze analýzy súčasného stavu je cieľom popis ako v organizácií prebiehajú 

procesy. Firma UP má popísané všetky svoje riadiace, hlavné a podporné procesy spolu s jeho 

vlastníkmi a popismi. Taktiež má vytvorenú vlastnú mapu procesov. Pre stručný prehľad 

jednotlivých procesov je vytvorená tabuľka (viď Tab. 3.3), ktorá obsahuje názov procesu, kto 

je za proces zodpovedný, typ procesu, stručný popis procesu ako aj kto je zákazník.  

 

 

 

 



 

53 

 

Tab. 3.3 Prehľad firemných procesov [21] 

Č. pr. Názov procesu Vlastník Typ procesu Popis Zákazník 

P1 
Zodpovednosť 

vedenia 
Riaditeľ Riadiaci 

- stanovenie dlhodobého cieľa a smeru 

- stanovenie strednodobého a krátkodobého 

plánu 

- zaistenie bezchybného fungovania na 

všetkých úrovniach firmy 

- overovanie QMS 

- zvyšovanie účinnosti vo všetkých oblastiach 

Všetky procesy 
naprieč 

organizácie 

P2 
Sústavné zlepšovanie 
a nápravné opatrenia 

Riaditeľ Riadiaci 

- cieľom je sústavné zlepšovanie výrobkov, 

procesov a systémov manažmentu kvality 
a EMS 

- zaistenie riadenia nápravných opatrení 

Všetky procesy 

naprieč 

organizácie  

P3 
Zavádzanie nových 

výrobkov 

Vedúci 
obchodného 

oddelenia 

Hlavný - návrh výrobkov 

Nákup, Výroba, 
Dodávanie, 

Kvalita  

P4 Nakupovanie Vedúci výroby Hlavný 
- zaistenie dodávok mat. 

- výber, hodnotenie dodávateľov 

Výroba, 
Dodávanie  

P5 Výroba Vedúci výroby Hlavný 
- vyrábať včas s min. nákladmi a max. kvalitou 

- viesť záznamy 

Dodávanie, 
Údržba  

P6 

Dodávanie, 

manipulácia a 
skladovanie 

Vedúci výroby Hlavný - uspokojenie požiadaviek konečného zákazníka 

Konečný 

zákazník, 
Výroby, Nákup 

P7 
Údržba, výrobné 

nástroje 

Vedúci 

technického 

oddelenia 

Podporný 

- zaistenie plynulého chodu výrobných 

zariadení 

- minimalizovať prestoje 

Výroba  

P8 
Riadenie nezhodného 

výrobku 
Manažér kvality Podporný 

- okamžitá reakcia na sťažnosť zákazníka 

- zaistenie všetkých nezhodných výrobkov a ich 

identifikácia a oddelenie od zhodných 

Konečný 
zákazník, 

Vedenie, Výroba  

P9 

Monitorovanie a 

meranie výrobku, 

procesov a meradiel 

Manažér kvality Podporný 
- zaistenie meranie v spoločnosti 

- poskytnutie dôkazov o zhode 

Konečný 

zákazník, 

Vedenie, Výroba  

P10 Interné audity Manažér kvality Podporný 

- správne prevádzanie činnosti popísaných 

smernicami 

- zaistenie udržovania poriadku 

- splnenie požiadaviek zákazníka 

- prevedenie výroby dielov (od príjmu k exped.) 

- audit bol zdrojom zlepšovania 

Sústavné 
zlepšovanie  

P11 
Riadenie 

dokumentácie / 

záznamov a zmien 

Manažér kvality Podporný 

- na každom pracovisku platnosť dokumentácie 

- vytvárať dokumentáciu a jej riadenie pri 

zmenách 

- zber dát v záznamoch a ich uchovanie 

 Všetky procesy 

organizácie 

P12 EMS Manažér kvality Podporný 

- riadenie EMS 

- zlepšenie environmentálneho profilu 

- vytvorenie rámcu pre sledovanie pož. 

s legislatívou  

 Všetky procesy 

naprieč 
organizácie 
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4. fáza analýzy súčasného stavu – Organizačná kultúra  

 

Ďalšou podmienkou realizácie znalostného riadenia v organizácií je organizačná 

kultúra, pretože má výrazný a dlhodobý charakter na vplyv celkových výkonov v organizácií. 

Preto je cieľom tejto činnosti stanoviť súčasný stav organizačnej kultúry v analyzovanej 

organizácií. Z hľadiska znalostného riadenia je potrebné mať vytvorenú takú organizačnú 

kultúru, ktorá umožní aby všetky myšlienky, postupy, metódy a techniky boli voľne zdieľané, 

prenášané a ľahko vytvárané. Organizačná kultúra je súhrn dlhodobých a udržovaných 

hodnôt, procesov a predstáv, ktoré sa zdieľajú v organizácii. V odbornej literatúre sa môžeme 

stretnúť s rozdelením organizačnej kultúry na silnú a slabú organizačnú kultúru. 

 

 Silná organizačná kultúra prevláda v organizácií tak, že zamestnanci sú stotožnení so 

stratégiou a cieľmi organizácie. Podstatnou mierou takáto kultúra prispieva k angažovanosti 

a iniciatíve k naplneniu cieľov podniku. Lojalita zamestnancov, zodpovednosť a kvalita voči 

spoločnosti výrazne prispieva k efektívnej vnútropodnikovej komunikácií. Slabá organizačná 

kultúra prevláda v organizácií keď všetky pravidlá, ktoré sme uviedli pri silnej organizačnej 

kultúre v podniku chýbajú. To znamená, že chýba lojalita, zodpovednosť a v takejto 

organizácií dochádza neustále k zmenám a rôznym konfliktom. Toto všetko má samozrejme 

vplyv na celkovú výkonnosť organizácie. 

 

Pri analýze súčasného stavu organizačnej kultúry vo firme UP môžeme za vstup 

považovať podnikové dokumenty, kde sú popísané základné pravidlá, politika, systém 

odmeňovania alebo dokumenty s popisom práce jednotlivých činností. Firma UP má tieto 

činnosti veľmi dobre spracované a všetky uvedené dokumenty sú dobre spracované a sú 

prístupné prostredníctvom intranetu. Z rozhovorov, ktoré prebiehali sme sa dozvedeli, že vo 

firme prevláda podľa vyššie uvedeného rozdelenia silná organizačná kultúra. Je to spôsobené 

aj tým, že väčšia časť zamestnancov je lojálnych voči svojmu podniku nakoľko je tu dlhšie 

ako šesť rokov. Zamestnanci sa tiež správajú zodpovedne, kde táto zodpovednosť začína už 

u vrcholového vedenia. Všetci sú oboznámení s cieľmi a politikou organizácie. Samozrejme, 

že nie všetko funguje na sto percent.  
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Bolo zistené, že komunikácia medzi pracovníkmi a manažmentom nie vždy 

zodpovedá podľa predstáv jednotlivých zamestnancov, to však neznamená, že sa nevedia 

dohodnúť a v prípade, že dôjde ku konfliktu je riešený včas.         Do  podnikovej kultúry patrí 

aj podniková klíma, ktorú môžeme tiež hodnotiť veľmi dobre, nakoľko už v politike a vo vízií 

firmy je popísané, že firma sa stará o svojich zamestnancov. V rozhovorov sme sa dozvedeli, 

že podporuje ich individuálny rozvoj, posilňuje vzťahy a dôveru medzi zamestnancami. 

Taktiež miera delegovania bola označená za dobrú, čo je ovplyvnené jednotlivými 

právomocami a zodpovednosťami za určité úlohy.  

 

K tomu aby sme mohli ukončiť celú fázu analýzy súčasného stavu je potrebné previesť 

ešte zopár činností. Jednou z týchto činností je prepojenie výsledkov, ktoré sme získali 

samotnou analýzou a vytvoriť tak ucelený obraz o znalostnom riadení v danej organizácií. 

Túto vzájomnú previazanosť si popíšeme v nasledujúcich riadkoch. Pri analýze bolo zistené, 

že jednotlivé znalostné zdroje, ktoré sa nachádzajú vo firme UP, a ktoré sme si bližšie popísali 

v jednej z fáz, sa výrazne zapájajú do znalostných procesov.  

 

Medzi tieto zdroje môžeme zahrnúť napríklad smernice, rôzne projekty, školenia, 

reklamácie, z ktorých firma čerpá veľké množstvo potrebných informácií pre získanie 

a vytváranie znalostí. Bolo zistené, že znalostné zdroje, ktoré existujú v organizácií sa týkajú 

v podstate všetkých znalostných procesov. To znamená, že tieto zdroje sú  zdrojom pre proces 

tvorby znalostí, procesu kodifikácie  a procesu zdieľania znalostí. Prostredníctvom týchto 

zdrojov je vytvorená vo firme UP veľmi silná organizačná kultúra, čo vyplýva z toho, že je tu 

veľká lojalita zamestnancov a vzájomná spolupráca, ktorú môžeme vidieť pri zapájaní do 

projektov a zdieľania vzájomných informácií prostredníctvom porád, pri ktorých prevláda 

otvorené zdieľanie potrebných znalostí, to znamená, že medzi pracovníkmi nie sú kladené 

a budované bariéry. Znalostné procesy sú vzájomne previazané s firemnými procesmi za 

účelom neustáleho a systematického zlepšovania a zvyšovania znalostného kapitálu celej 

spoločnosti. Znalostné procesy sú podporované aj z hľadiska organizačnej kultúry za účelom 

vytvárania veľmi príjemného prostredia a vzájomnej spolupráce. Pre ukončenie celej fázy 

analýzy súčasného stavu nám chýba už iba posledná činnosť a tou je určenie silných a slabých 

stránok, ktoré boli na základe tejto analýzy vo firme UP zistené. Pre lepší prehľad silných 

a slabých stránok bola vytvorená tabuľka (viď Tab. 3.4). 
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Tab. 3.4  Silné a slabé stránky získané analýzou súčasného stavu 

SILNÉ STRÁNKY 

- vzájomná previazanosť znalostných procesov s firemnými procesmi 

- silná organizačná kultúra 

- podpora zo strany vedenia pri vzdelávaní zamestnancov 

- zapájanie do projektov 

- existencia INTRANETU 

- otvorené zdieľanie znalostí naprieč celej organizácie 

- spolupráca v rámci automobilového klastru 

- pravidelné informovanie o hospodárskych výsledkoch 

- dostatočné pokrytie IS/IT 

- povedomie zamestnancov o cieľoch a vízií spoločnosti 

- prehľad o znalostiach kľúčových zamestnancov 

- ochota podeliť sa o nové znalosti 

- zdokumentovaný systém 

SLABÉ STRÁNKY 

- neexistencia overovania novovzniknutých znalostí 

- učenie pomocou E-learningu 

- veľký počet tacitných znalostí 

- staršie verzie softwaru 

- neexistencia knižnice 

- neexistencia dátového manažéra 

- neexistencia znalostných účtov 

- neexistuje záznam o poučení z reklamácií 

- neexistuje záznam ako sa vyriešil problém pri zlom nastavení strojov 

- neexistuje záznam o poučení z nového projektu 

- slabé využívanie laboratórnych skúšok vo svoj prospech 

- nedostatočné využívanie KAIZEN pri optimalizácií  
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4  Vyhodnotenie analýzy, návrh na zlepšenie súčasného stavu 

 

Náplňou predchádzajúcej kapitoly bolo spracovanie analýzy súčasného stavu riadenia 

znalostí vo firme UP, s. r. o.. Analýza súčasného stavu bola prevedená tak, aby bola súčasné 

previazaná aj s vybranou metodikou KM – Beat – It, za pomoci ktorej bolo riadenie znalostí 

vo firme UP zavádzané. Nakoľko je táto metodika rozdelená na niekoľko fáz, v tejto kapitole 

analýzy súčasného stavu boli zapracované prvé dve fázy. Cieľom tejto kapitoly je na základe 

získaných poznatkov z analýzy súčasného stavu, navrhnúť také opatrenia a vytvoriť také 

činnosti, ktoré budú využité v prospech zlepšenia súčasného stavu, čo znamená že v tejto 

kapitole bude kladený dôraz na odstránenie nedostatkov, ktoré v organizácií prevládajú.  

 

Taktiež kapitola obsahuje zostávajúce dve fázy metodiky KM – Beat – It, ktoré sú 

zapracované do jednotlivých krokov tejto kapitoly. Preto hneď v úvode tejto kapitoly 

začneme s krokom, ktorý si táto metodika vyžaduje, a tým je určiť rozdiel medzi súčasným 

stavom a stavom, aký chceme v budúcnosti dosiahnuť. Na základe analýzy súčasného stavu, 

sme mohli zistiť a určiť silné a slabé stránky uvedené v predchádzajúcej kapitole. K naplneniu 

tohto kroku je preto potrebné aby sme načrtli akým smerom sa budeme uberať za účelom ich 

odstránenia. To znamená, že musíme vytvoriť znalostnú stratégiu.  

 

 

Tvorba znalostnej stratégie 

 

Po zistení silných a slabých stránok v predchádzajúcej kapitole, môžeme považovať 

predchádzajúcu fázu, ktorou bola analýza súčasného stavu za ukončenú, a môžeme sa tak 

prepracovať a začať tretiu a predposlednú fázu metodiky KM - Beat – It , ktorou je tvorba 

znalostnej stratégie. Hlavným cieľom tejto fáze je vytvorenie takej znalostnej stratégie, ktorá 

bude podporovať podnikovú stratégiu a určí jednotlivé podnikové aktivity, ktoré budú 

podporovať dosiahnutie podnikových cieľov a ciele riadenia znalostí.  

 

Keďže znalostná stratégia zaisťuje praktickú realizáciu riadenia znalostí, je preto pri 

jej tvorbe nutné zamerať pozornosť, ktorý z nasledujúcich prístupov, ktoré si bližšie popíšeme 

bude v organizácií realizovaný.  
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Bureš vo svojej publikácií uvádza, že obecne môžeme pozorovať dva prístupy. Jeden 

prístup je taký, ktorý sa silno spolieha na informačné technológie. Tento prístup predstavuje 

pre organizáciu prínos v tom, že môže znalostí znovu používať, pretože znalosti sa tu doslova 

prekladajú do kódu za účelom, aby boli čo najviac organizované, explicitné, prenosné a ľahko 

pochopiteľné. Druhý prístup je zameraný na rozvoj sietí, ktoré prepájajú ľudí za účelom 

zdieľania tacitných znalostí. V tomto prístupe by sa organizácia mala zamerať na vzájomnú 

komunikáciu a dialóg medzi jednotlivcami a nie na znalosti, ktoré sú uložené v explicitnej 

forme v nejakých databázach. Na základe týchto dvoch prístupov, môžeme rozdeliť znalostnú 

stratégiu do dvoch základných skupín. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme jednotlivé 

skupiny, a taktiež pre ktorú z týchto stratégií sme sa pri zavádzaní riadenia znalostí vo firme 

UP rozhodli my [1].  

 

Podľa Choia do prvej skupiny zaraďujeme stratégiu, ktorá je systémovo orientovaná 

na štýl riadenia znalostí pomocou explicitných znalostí. Tento typ stratégie je zameraný na 

tvorbu, ukladanie, zdieľanie a používanie explicitných znalostí za pomoci informačných 

technológií. Do druhej skupiny zaraďujeme stratégiu, ktorá je ľudsky orientovaná na štýl 

riadenia znalostí pomocou tacitných znalostí. Pri tejto stratégií sa využívajú vzájomné dialógy 

medzi ľuďmi, ktoré pomáhajú zdieľať tacitné znalostí pomocou kontaktu človeka s človekom. 

Taktiež sa v tejto fáze využíva získanie skúsenosti od kvalifikovaných ľudí. Pri výbere 

vhodnej stratégie, často ovplyvňuje rozhodnutie aj aké možnosti má samotná organizácia. 

Pokiaľ je organizácia technologicky zdatná, môže sa zamerať na kodifikáciu znalostí, zatiaľ 

čo organizácie, ktoré nemajú takúto možnosť, by sa mali zamerať skôr na personalizáciu. Nie 

je vylúčená možnosť vzájomného prepojenia oboch stratégií, ale organizácia by sa mala skôr 

zamerať na jednu stratégiu, pretože ak by sa snažila excelovať u oboch naraz, riskuje tak 

stratu obidvoch. Pri takejto možnosti je potrebné zamerať pomer medzi stratégiami na takej 

úrovni, kde na jednu stratégiu bude kladený dôraz a druhá stratégia bude slúžiť ako    

podporná  [1, 17].  
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Voľba vhodnej stratégie nie je jednoduchá. Preto sme sa po zvážení všetkých 

okolností rozhodli, že pri jej výbere budeme vychádzať zo známych skutočností a pre 

prospech podniku využijeme silné a slabé stránky. Napriek tomu, že by sme sa mohli vybrať 

cestou prepojenia oboch vyššie spomínaných stratégií, rozhodli sme sa venovať väčšiu 

pozornosť iba jednej z nich, pretože sa chceme stať úspešnými a nechceme riskovať už vyššie 

spomínanú stratu oboch. Preto sme si z vyššie popísaných stratégií pre projekt zavádzania 

riadenia znalostí vo firme UP vybrali systémovo orientovanú stratégiu, ktorá je zameraná na 

tvorbu, ukladanie, zdieľanie a používanie explicitných znalostí za pomoci informačných 

technológií. Dôvod výberu tejto stratégie, bol na základe získaných skutočnosti pomocou 

analýzy súčasného stavu, ktorá nám ukázala, že slabé stránky sú práve  v tých činnostiach,  

ktoré sú jej náplňou.  

 

 

Po stanovení stratégie, ktorú sme si určili na základe silných a slabých stránok 

môžeme prejsť k poslednej fáze, ktorú si vyžaduje vybraná metodika, a tou je samotná 

realizácia vhodných aktivít znalostného riadenia, za účelom zlepšenia prostredia a odstránenie 

nedostatkov. Predtým je však potrebné určiť si jednotlivé aktivity, ktoré budú realizované za 

účelom naplnenia stratégie. Navrhovanými aktivitami sú: 

 

 zavedenie princípu e-learningu; 

 vytvorenie databázy pre poučenie z reklamácií; 

 zapracovať do prípravnej fáze projektu využitie KAIZEN; 

 aktualizácia mapy znalostných aktív; 

 aktualizácia popisov pracovných činností; 

 rozšíriť intranet o knižnicu a sekciu s videozáznamami; 

 využívať skúšky z laboratória. 
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Realizácia aktivít riadenia znalostí 

 

Postupnými krokmi sme sa prepracovali až k poslednej fáze, ktorú si metodika KM- 

Beat – It vyžaduje. Táto fáza ma za cieľ realizáciu aktivít, ktoré budú viesť k dosiahnutiu 

cieľov riadenia znalostí a naplnia zvolenú znalostnú stratégiu. Aby došlo k tomu, že sa 

jednotlivé aktivity v organizácií budú plniť, preberajú hlavnú zodpovednosť vedúci 

pracovníci každého oddelenia. V tejto časti kapitoly si na jednotlivé zistenia vďaka analýze 

súčasného stavu navrhneme opatrenia akými môžeme dosiahnuť odstránenie nedostatkov 

a naplniť tak cieľ, ktorý sme si stanovili pri zavádzaní riadenia znalostí. Preto sa budeme 

snažiť čo najviac využiť vo svoj prospech silné stránky, ktoré boli zistené a o ktorých máme 

povedomie pomocou modelu, ktorý môžeme vidieť na obrázku 4.1. 

 

 

 

Obr. 4.1   Model znalostného procesu [15] 

 

 

Pri tvorbe znalostí môžeme považovať za silnú stránku samotné uvedomenie si 

vrcholového vedenia, že riadenie znalostí im pomôže v napredovaní a neustálom zlepšovaní. 

Ak aj naďalej budú podporovať vzdelávanie svojich zamestnancov, budú tak zvyšovať celý 

znalostný kapitál spoločnosti, čo je v dnešnom konkurenčnom prostredí veľmi dôležité. Preto 

by som spoločnosti odporúčal v tomto nastolenom trende pokračovať a zapájať sa do rôznych 

projektov.  

Tvorba 
znalostí 

Kodifikácia 
znalostí 

Hodnotenie 
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Overovanie 
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V tejto oblasti boli zistené aj slabé stránky. Za slabú stránku bola označená  

neexistencia vzdelávania najmodernejšou formou E-learningu, preto by som apeloval na 

vrcholové vedenie aby zvážila túto možnosť, nakoľko tým môže celá organizácia len získať. 

Podmienky pre vytvorenie vzdelávania prostredníctvom E-learningu firma k dispozícií má, 

a tak by bolo vhodné využiť ich vo svoj prospech. Treba si uvedomiť, že  vzdelávanie formou 

E-learningu si môže organizácia prispôsobiť tak, aby táto forma čo najlepšie vyhovovala jej 

osobitným  činnostiam a požiadavkám. To znamená, že táto forma vzdelávania nemusí byť 

závislá iba na ponúkaných kurzoch, ktoré dnes existujú.  

 

Jeden z návrhov je vytvoriť sekciu na intranete, kde budú uložené rôzne 

videozáznamy, ktoré budú obsahovať určité postupy a po vzhliadnutí ktorých môže 

konkrétny pracovník postupovať. Na vytvorenie takejto databázy, môže použiť spoločnosť 

videozáznamy dostupné na webe alebo ich bude vytvárať sama pri zaznamenávaní a riešení 

jednotlivých problémov. Pri tvorbe takejto databázy, môže firma spolupracovať 

s univerzitami.   

 

Pri kodifikácií znalostí bolo zistené, že vo firme UP prevládajú vo väčšej miere práve 

tacitné znalostí, ktoré je niekedy ťažko vyjadriť explicitne, pretože sa riskuje pri prevode 

takejto znalosti do inej formy strata podstatných detailov. Je však potrebné, aby sa o takéto 

prevody stále jednotlivý pracovníci spoločnosti pokúšali, a aby vrcholové vedenie kládlo na 

takýto prevod veľký dôraz, čím sa môže vyhnúť veľkým nepríjemnostiam napríklad 

odchodom kľúčového zamestnanca. Preto v tomto smere odporúčam aby sa vytvárali čo 

najväčšie siete ľudí, medzi ktorými bude prebiehať vzájomná výmena jednotlivých znalostí. 

Za veľký prínos v tomto smere, môžeme považovať novo vzniknuté APQP mítingy, ktoré 

boli zavedené za týmto účelom, a ktoré sa doposiaľ veľmi osvedčili. Samozrejmosťou týchto 

mítingov je aj existencia jednotlivých záznamov, ktoré môžeme považovať za explicitnú 

formu znalostí, na základe ktorých sa môžeme k jednotlivým preberaným krokom následne 

vrátiť a v prípade potreby bližšie rozanalyzovať.  
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Ďalším odporúčaním je vytvorenie tzv. znalostných účtov, ktoré sú síce prebrané 

z účtov používaných v účtovníctve pretože používajú princíp strany MÁ DAŤ a strany DAL, 

ale tieto účty nie sú do účtovníctva zahrnuté. Táto metóda znalostných účtov môže priniesť 

svojou jednoduchosťou výrazné zlepšenie práce s jednotlivými znalosťami. Kľúčom 

k úspechu je však premyslieť ako určiť hodnotu danej znalosti.  

 

Nasledujúcou medzerou, ktorá patrí do tejto oblasti je, že doposiaľ neexistujú žiadne 

záznamy pri riešení problému pri nastavovaní stroja a zodpovedný pracovníci v tomto prípade 

využívajú iba svoje tacitné znalostí. Preto by som firme odporúčal, aby bol vytvorený určitý 

typ formuláru, v ktorom by boli uvedené všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú 

vzniknutého problému. Z tohto formuláru potom môžu spätne pracovníci vychádzať a využiť 

tak skúsenosť pri opakovanej situácií. Je to z jednoduchého dôvodu, pretože sa stáva, že   aj 

napriek opakovanej poruche, ktorá bola v minulosti vyriešená sa zabudne ako sa pri jej 

odstraňovaní postupovalo, čo sa v tomto prípade považuje za veľmi veľký nedostatok. 

V analýze súčasného stavu bolo zistené, že mapa znalostných aktív je síce vytvorená, ale nie 

je aktualizovaná, a preto ďalším odporúčaním je  aktualizácia tejto mapy znalostných 

aktív. 

 

Oblasť hodnotenia znalostí je dnes veľmi neľahká úloha, pretože samotné vyčíslenie 

a správne priradenie hodnoty určitej znalostí je veľmi náročné. Na základe analýzy je vidieť  

rozdiel pohľadu na hodnotu jednotlivých znalostí medzi zamestnancami z jednotlivých 

úsekov. Za týmto účelom by bolo vhodné vytvoriť pozíciu dátového manažéra, ktorého 

úlohou by bolo posúdenie jednotlivých znalostí, ohodnotenie znalostí a výber znalostí, ktoré 

majú vplyv a význam pre ďalší chod a naplnenie cieľov organizácie. Ak by však nepripadlo 

do úvahy zriadiť takúto pozíciu vo firme, je tu ešte druhá možnosť a to tá, ktorá pozostáva 

z merania spôsobilosti a hodnotenia ako zamestnancov, tak samotnej organizácie. 

V tomto smere by aj samotné vrcholové vedenie mohlo zmeniť motiváciu a odmeňovanie 

svojich zamestnancov, ktorí sú so svojimi znalosťami veľkým prínosom pre svoju 

organizáciu. To znamená, že v tomto prípade by malo vedenie zapojiť a povolať na mítingy 

zvolané za účelom zavedenia alebo vytvorenia nových postupov, alebo produktov aj 

pracovníkov, ktorí priamo  pracujú na danom pracovisku, nakoľko oni sami najlepšie vidia tú 

finálnu činnosť, ktorá tým procesom vzniká.   

 



 

63 

 

V tejto oblasti ďalej poukázali výsledky z analýzy súčasného stavu aj na nedostatok, 

ktorý sa týka nedostatočného kladenia bariér voči dátam a znalostiam, ktoré je možné veľmi 

ľahko zneužiť.  Nakoľko sa v podstate jedná o know-how spoločnosti, mali by tieto 

dokumenty, ktoré sú aktívami spoločnosti chránené spôsobom, ktorý im patrične prináleží. 

Preto by som firme odporúčal aby na tento fakt nezanevrela a v budúcnosti spoločnosť 

venovala veľkú pozornosť na kladenie bariér a dostatočne sa zaoberala  týmto problémom.  

 

Analýza súčasného stavu nám tiež ukázala, že zdielať znalostí nie je veľkým 

problémom v tejto spoločnosti, napriek tomu boli odhalené niektoré rezervy, ktoré by sa 

mohli zlepšiť aj v tejto oblasti. Keďže sme sa rozhodli ísť cestou stratégie, ktorá je systémovo 

orientovaná za účelom zdieľania práve explicitných znalostí, k naplneniu tejto zvolenej 

stratégie, sa musíme zamerať práve na znalosti, ktoré sú uložené práve v takejto forme 

znalostí. Všetky tieto znalosti sú uložené a dostupné jednak na intranete, ktorého existencia je 

považovaná za silnú stránku v tejto oblasti, tak aj na jednotlivých úsekoch a pracoviskách, či 

už vo forme postupov, vizuálnych pomôcok atď.  Práve na odstránenie zistených nedostatkov 

bude našou snahou čo najlepšie využiť práve túto silnú stránku.  

 

Za nedostatok môžeme považovať neexistenciu knižnice, ktorá by napríklad na úseku 

kvality bola veľkým prínosom, nakoľko ide oblasť, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie. 

Odporúčam preto využitie intranetu a pridať naň odkaz na sekciu, kde budú v príslušnom 

formáte dostupné publikácie odbornej literatúry, ktoré zaujímajú najmä technológov 

a špecialistov, a odborné časopisy spolu zo zoznamom, na akom oddelení sa jednotlivé 

publikácie nachádzajú, čím sa zabezpečí  prístup ktorémukoľvek zamestnancovi. Keďže 

zatiaľ v spoločnosti neexistujú žiadne dokumenty, v ktorých by sa spomínalo ako sa firma 

poučila z jednotlivých reklamácií, ktoré sú považované vo firme za veľký zdroj získavania 

znalosti, odporúčam zaradiť do postupu vyhodnotenia a preskúmania reklamácií aby sa na 

záver vytvorilo zhrnutie vo forme rešerše, kde budú zaznamenané jednotlivé kroky 

a následne túto rešerš publikovať vo vytvorenej knižnici na intranete.  

 

V oblasti overovania znalostí už boli podniknuté kroky, ktoré túto činnosť zabezpečia. 

Nakoľko toto vyhodnotenie prebieha po 3 mesiacoch, čo je dosť dlhá doba na osvojenie si 

nadobudnutých poznatkov, by mohlo vrcholové vedenie zvážiť okrem subjektívneho 

hodnotenia vedúceho, preveriť svojich zamestnancov aj formou testu.  
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Na základe tohto overenia by tak vedenie získalo lepší prehľad, či vložené finančné 

prostriedky skutočne priniesli úspech a či si jednotlivý zamestnanci rozšírili portfólio svojich 

znalostí, čím sa zvyšuje aj znalostný kapitál celej firmy.  

 

 

V závere tejto kapitoly si popíšeme, ako sa jednotlivé aktivity realizovali a následne 

aplikovali vo firme UP. Treba však vziať do úvahy, že každá jednotlivá činnosť, ktorá má byť 

aplikovaná potrebuje svoj čas. Z tohto dôvodu nie je možné všetky aktivity realizovať naraz, 

ale treba začať postupne krok po kroku.  

 

Je veľmi dobre známe, že človek je tvor „lenivý“, čo sa pri práci najčastejšie prejavuje 

nedôslednosťou. Aj napriek tomu, že v analyzovanej organizácií existujú explicitné znalosti 

vo forme postupov, pracovných inštrukcií atď., môže už zo spomínaného dôvodu dôjsť 

k tomu, že pri postupe výroby budú pracovníci nedôslední a neprečítajú správne inštrukcie, čo 

sa následne môže prejaviť na kvalite daného výrobku. Preto sme pri realizácií aktivít na 

odstránenie zistených slabých stránok vytvorili videozáznamy jednotlivých postupov, ktoré 

budú slúžiť ako doplnkový materiál a názorná ukážka, ktorá bude voľne prístupná na intranete 

firmy. Týmito videozáznamami, sme tak začali naplňovať jedno z odporúčaní, v ktorom som 

uvádzal vytvorenie databázy s videozáznamami, a následné ktorú môže firma využiť ako 

určitú formu E-learningu.  

 

Ďalšou aktivitou, ktorú sme realizovali bolo vytvorenie rešerší z reklamácií (viď 

Príloha č. 4). Rešerše budú slúžiť na bližšie a podrobnejšie popísanie, čo bolo zistené 

z reklamácie a ako sa postupovalo pri odstraňovaní nedostatkov. Rešerše sú samozrejme 

voľne prístupné na intranete a pre zabezpečenie ich vypracovania, ktoré sa stalo povinnou 

súčasťou, sme museli upraviť aj vnútornú smernicu, kde sme medzi požiadavky zaradili aj 

vypracovanie takejto rešerše.  

 

Ďalej sa na tieto rešerše bude odkazovať v tzv. Lessons Learned databáze, ktorá je 

v súčasnej dobe v štádiu rozpracovania. Náplňou tejto Lessons Learned databázy bude 

poučenie sa z predchádzajúcich chýb a zamedzenie vzniku opakovateľnosti týchto 

vzniknutých problémov. Informácie v nej sa budú nachádzať v destilovanej forme, to 

znamená, že táto databáza bude obsahovať informácie – znalosti v stručnej a výstižnej podobe 
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a štruktúrovane zaradené tak, aby sa mohli veľmi rýchlo využiť a prehľadávať. Schéma 

popisu je bližšie uvedená v prílohe č. 7 .  

 

Naplnenie ďalšieho odporúčania sme docielili vytvorením knižnice, kde sme na 

intranet firmy umiestnili zoznam odbornej literatúry, a tiež jednotlivé publikácie, ktoré sú vo 

firme k dispozícií v elektronickej forme.  

 

Taktiež došlo k aktualizácií mapy znalostných aktív (viď Príloha č. 2), ktorá sa 

firme UP nachádza pod názvom „Matice znalostí a dovednosti“  a k aktualizácií záverečnej 

správy realizačného tímu (viď Príloha č. 5),  ktorá bola doplnená o úsek s názvom  

„Skúsenosti z projektu“.  

 

 Ďalším praktickým prínosom pre zlepšenie riadenia znalostí, bolo zavedenie záznamu 

špecifických postupov v oblasti zaistenia a servisu IT infraštruktúry. Bolo identifikované, že 

niektoré postupy sa občas opakujú a často dochádza k tomu, že daný postup sa musí znovu 

„vynájsť“. Preto, aby sa zvýšila efektivita činností v tejto oblasti sa začali všetky tieto 

komplexnejšie postupy zaznamenávať viď príklad synchronizácia času v prílohe č. 6.   

 

Poslednou realizovanou aktivitou pri odstránení slabých stránok je návrh formuláru 

pre nastavovačov stroja. Táto aktivita je zatiaľ v štádiu návrhov, nakoľko sa k tomuto 

procesu tvorby formulára musia vyjadriť ako samotný nastavovači, tak aj pracovníci na úseku 

technológie.  

 

Po realizácií samotných aktivít sme sa dostali na koniec celého procesu, ktorým sme 

sa snažili naplniť cieľ, ktorým bolo zlepšenie prostredia riadenia znalostí vo firme UP. Tento 

cieľ sa podariť naplnilo. To však neznamená, že sme sa dostali na koniec všetkých snáh 

a úsilí. Práve naopak, treba jednotlivé činnosti a fázy, ktoré boli zavedené neustále opakovať. 

Je logické, že jednotlivé činnosti sa môžu líšiť a môžu byť využité odlišné nástroje, metódy 

a techniky. V skratke to znamená, aby všetko úsilie a vynaložené prostriedky nevyšli na zmar, 

treba zabezpečiť nepretržité riadenie znalostí.  
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Záver 

  

 V dnešnom globalizovanom svete si začali podniky uvedomovať silu a potenciál, 

ktorý sa skrýva práve v znalostiach a v ich riadení. Vďaka tomu môžu podniky z krajín, ktoré 

nedisponujú veľkým prírodným bohatstvom ako ropa, uhlie atď., využívať riadenie znalostí 

pre budovanie konkurencieschopnosti.  

 

 Podstatou riadenia znalostí sa stalo, aby boli znalostí v prípade potreby kedykoľvek 

a komukoľvek k dispozícií. Preto sa organizácie, ktoré v dnešnej dobe nedokážu využiť svoj 

informačný a znalostný potenciál môžu veľmi rýchlo dostať do problémov. Úlohou riadenia 

znalostí je teda tieto informácie a znalostí, ktoré sú uložené na jednom mieste v organizácií 

zdieľať a šíriť naprieč celou organizáciou s cieľom zvýšenia efektívnosti, zníženia doby 

trvania procesov a v neposlednom rade úspory na nákladoch.  

 

 Cieľom mojej diplomovej práce bola aplikácia niektorých princípov riadenia znalostí 

vo firme United Polymers, s. r. o., za účelom zlepšiť prostredie súčasného stavu riadenia 

znalostí. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky, ktoré sa týkajú danej problematiky od 

rôznych autorov. Z týchto získaných teoretických poznatkov boli niektoré následne využité 

a aplikované v praktickej časti.  

  

 Praktická časť sa skladá z analýzy súčasného stavu, kde pre zber potrebných dát 

a informácií bola využitá forma dotazníku a štruktúrovaných rozhovorov. Otázky v dotazníku 

a rozhovoroch boli tvorené za pomoci využitia modelu PERMANENT, spolu so zameraním 

na znalostný model, ktorý sa skladá z piatich častí (tvorba znalostí, kodifikácia znalostí, 

hodnotenie znalostí, zdieľanie znalostí a overovanie znalostí). Pri analýze súčasného stavu sa 

objavujú aj prvé fázy zavádzania riadenia znalostí podľa vybranej metodiky KM – BEAT – 

IT.  V druhej polovici praktickej časti sa nachádza vyhodnotenie analýzy, návrhy na 

zlepšenia, zvyšné fázy potrebné pri zavádzaní riadenia znalostí vyžadujúce vybranou 

metodikou KM – BEAT – IT  a samotný popis realizácie stanovených aktivít.  
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 Pomocou týchto aktivít sme naplnili cieľ diplomovej práce a začali sme tak 

postupnými krokmi zlepšovať súčasné prostredie riadenia znalostí vo firme. Aby však všetko 

úsilie a prostriedky padli na úrodnú pôdu, musí firma zabezpečiť neustálu opakovateľnosť 

a zlepšovať jednotlivé činnosti a fázy, ktoré boli aplikované.  
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Príloha č. 2 – Mapa znalostných aktív (mapa znalostí a dovedností) 

 



 

 

 

Príloha č. 3 – Dotazník pre analýzu súčasného stavu 

 

Vážená pani, vážený pán, 

 som študentom Fakulty metalurgie a materiálového inžinierstva na VŠB – TU Ostrava, 

kde navštevujem 2. ročník nadväzujúceho magisterského štúdia v študijnom odbore 

Management jakosti.  

 Dovoľujem si Vás týmto požiadať o zodpovedanie nasledujúcich otázok, ktoré sa 

týkajú analýzy riadenia znalostí vo Vašej organizácií. Táto analýza bude spracovaná v rámci 

mojej diplomovej práce. 

 Získané údaje budú slúžiť výlučne len pre riešenie mojej diplomovej práce a nebudú 

iným spôsobom zneužité. 

 Nasledujúce otázky sú rozdelené do dvoch častí. Otázky týkajúce sa I. časti sú 

orientované smerom k managementu organizácie a  otázky v II. časti sú orientované na 

pracovníkov. 

 Verím, že sa do tejto analýzy zapojíte a spoločným úsilím prispejeme k ďalšiemu 

rozvoju Vašej organizácie. Ďakujem Vám za Vašu ochotu a čas strávený zodpovedaním týchto 

otázok.  

         Bc. Michal Šišmič  

 

I. Časť 

Táto časť je zameraná na získanie prehľadu o súčasnom stave a prehľade ako vníma riadenie 

znalostí management organizácie.   

 

1. Používa Vaša spoločnosť nejaké IS/IT? Ak áno, uveďte aké.  

 

 

 

 

2. Používa Vaša spoločnosť v súčasnej dobe systémy pre správu dokumentov? 

 

 

 

 



 

 

 

3. Aká je úroveň riadenia vo Vašej spoločnosti? 

 

 

 

4. Je Vami vytvorená politika a stratégia spoločnosti zdieľaná všetkými 

pracovníkmi? 

 

 

 

5. Máte prehľad o znalostiach zamestnancov vo Vašej organizácií? 

 

 

 

6. Aká je podľa Vás miera delegovania právomoci vo Vašej organizácií? 

 

 

 

7. Sú zamestnanci informovaný o hospodárskych výsledkoch? 

 

 

 

8. Poskytuje Vaša spoločnosť školenia pre zamestnancov? Ak áno ako často? 

 

 

 

9. Zdieľa Vaša spoločnosť znalosti s firmami, ktoré vyrábajú obdobné výrobky?  

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Časť 

Táto časť je zameraná na získanie prehľadu o súčasnom stave a prehľade ako vnímajú 

riadenie znalostí pracovníci organizácie.   

 

1. Ako dlho pracujete v tejto spoločnosti? 

a)  do 1 roka     b)  1 až 3 roky 

c)  3 až 6 rokov    d)  viac ako 6 rokov 

 

2. Ste oboznámený s politikou a stratégiou organizácie?  

 

 

 

3. Stretli ste sa už niekedy s pojmom „znalostný management“  (knowledge 

management), „radenie znalostí“ alebo „správa znalostí“ ? 

 

 

 

4. Ako hodnotíte komunikáciu medzi Vami a managementom? 

 

 

 

5. Poskytuje Vám organizácia možnosť vzdelávania, rozvoja a zvýšenia znalostí? 

 

 

 

6. Absolvovali ste nejaký seminár, školenie a pod. ? Ak áno, šírili ste svoje získané 

znalosti v rámci kolektívu? 

 

7. Stretávate sa v práci často s novými postupmi a metódami? 

 

 

 



 

 

 

 

8. Myslíte si, že má Vaša spoločnosť prehľad o Vašich znalostiach a skúsenostiach? 

 

 

 

 

9. V prípade, že pri výkone svojej práce prídete na akékoľvek zlepšenie: 

 

a)  necháte si tento poznatok iba pre seba   

b)  poviem o tom spolupracovníkom výlučne na mojej smene pod podmienkou, aby to 

nešírili   ďalej 

c)  budem o tom informovať management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 4 – Rešerše  k reklamácií 

 

Rešerše k reklamaci: 

 

ID: re-XXYZ 

Dne 22.2.2012 9:16 nám bylo vráceno 4000 ks P41355 ze závodu 1 Visteon Autopal. Po přetřízení nalezeno 12 

NOK dílů. Nejednalo se o oficiální reklamaci, jelikož uvedené díly dodáváme jako servisní. Důvodem reklamace 

bylo, že na těsnění XS4X-13A415-CB nelze odlepit fólii ze samolepící vrstvy pokryté dílem. 

 

Po analýze vady jsme zjistili, že s uvedenou reklamací jsme se setkali již v milosti (25.9.2009). Důvodem je 

špatná orientace nalepení release papíru na adhesivní vrstvu na dílu. Minulá reklamace byla správně vyřešena 

včetně aktualizace dokumentace - pracovních a kontrolních instrukcí, vizuálních pomůcek, kontrolních plánů 

atd. Pracovnice, která tento díl vyráběla byla proškolena na tuto aktuální instrukci v roce 2009. Co je ale důležité 

tento díl od té doby nevyráběla, protože ještě v roce 2009 odešla na mateřskou dovolenou. Následně se 

pracovnice vrátila nazpět až v lednu roku 2012. Uvedené díly byly u nás i nadále vyráběny, ale jinými 

pracovnicemi, bez jakýchkoliv problémů. Proto, když tyto díly vyráběla tato navrátivší se pracovnice, tak zřejmě 

s největší pravděpodobností zapomněla na některé aspekty výroby tohoto dílu a vyrobila zmetky. 

 

Kořenovou příčinou bylo proto stanoveno nedostatečné proškolení pracovníka. Systémovým preventivním 

opatřením je navržení automatického systému výstrahy pro tyto případy : 

 

 Pokud pracovník specifický díl nevyrábí delší dobu než půl roku, musí se přeškolit. 

 V případě, že pracovník opustí společnost na delší dobu - dlouhodobě nemocný, mateřská, atd., musí se 

přeškolit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č. 5 – Záverečná správa realizačného tímu 

 

VÝROBEK 
Číslo dílu UP: CZP03779 Název dílu: XYZ BXXCKET OSR PEAM 

Číslo dílu 
zákazníka: 

19057xx Materiál: S7142-X-AXX 

Množství / rok 000.000 ks Zákazník: TTTZ 

 

 

 

Složka dílu CZP03779 obsahuje veškeré potřebné dokumenty dle APQP a je i 

aktualizována struktura v MFG. Po přezkoumání ceny, která je PM XX,00%, CN 

XX,00%, lze projekt uzavřít. 

 

 

Zkušenosti z projektu: 

 

oo – důsledná kontrola a značení, abychom nepopletli levý a pravý díl. 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ TÝMU 

Jméno-Funkce: Podpis – Datum: Jméno: Podpis – Datum: 

SM 
 
 

QM 
 
 

P&S 
 
 

QE 
 
 

SS xx.xx.20xx TPV  

PM  TPV  

 

Závěrečné zprávy se musí zúčastnit alespoň jeden zástupce z oddělení obchodu, technologie, kvality a výroby! 

 

 



 

 

 

Príloha č. 6 - Postup pri synchronizácií hodín  

 

HOWTO-I0009-Synchronizace hodin na WXP a W2008SRV (ICTI-663) 

 

Řešení: Proto, aby se zajistila automatická aktualizace přesného času je potřeba aktualizovat čas pravidelně – 

nejlépe denně. Důležité je aby i na PC byl co nejpřesnější čas!!! W2008SRVR aktalizuji světový čas 

z nastaveného time serveru 1x týdně, a to je nedostatečné. Toto se zajistí synchronizací s časovým serverem 

minimálně 1x za den, nejlépe však 1x za hodinu. 

 

To se provede takto: 

 

Ani Windows XP ani Windows 2008 Server neumožňují nastavení intervalu synchronizace pomocí myši. Proto 

se interval automatické synchronizace musí změnit zápisem do registru a toto lze provést následujícím 

způsobem: 

1. Klikni na ikonu Start a vyber položku Spustit .... 

2. Napiš příkaz regedit. 

3. Vyhledej klíč 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient". 

4. V klíči otevřete hodnotu "SpecialPollInterval". 

5. Přepni na Desítkovou soustavu a zadej nový interval v sekundách. Například pro dva dny je to 172 800 

sekund a nebo pro 1 hodinu je to 3600 sekund. 

6. Postup opakuj pro klíče ControlSet002, resp. ControlSet003. 

7. Potvrď tlačítkem OK, zavři registr  

8. Restartuj počítač 

9. Nutno ještě nastavit démona pro aktualizaci času co hodinu přes ADS_ServiceManager takto: 

 

 

Dne xx.xx.20xx  vytvořil XX 



 

 

 

Príloha č. 7 – Schéma fungovania Lessons Learned Databázy 
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