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Anotace 

Tato disertační práce pojednává o inovacích, jako prostředku pro řízení udrţitelného 

úspěchu organizace v turbulentním prostředí. Hlavní myšlenka je ukázat řízení 

udrţitelného úspěchu organizace prostřednictvím inovací jako hledání dynamické 

rovnováhy komplexního systému. Cílem práce je vypracovat doporučení pro přístupy 

k řízení udrţitelného úspěchu prostřednictvím inovací. Udrţitelný úspěch je zde 

povaţován za dynamickou rovnováhu komplexního systému. Disertační práce je 

rozdělena do tří hlavních částí. První část vysvětluje teorii komplexního systému se 

samo-organizací a chaotické chování systému, včetně dynamické rovnováhy. Tato část 

uvádí rovněţ teorii strategie a teorii inovací. Druhá část obsahuje výzkum chování 

organizací s cílem, jak jsou organizace schopny vnímat turbulentní prostředí, nelinearity 

v tomto prostředí, jak jsou organizace schopny provádět management inovací a 

zlepšování. Pouţití metod rozhodování je také předmětem výzkumu. Výzkum je 

zaloţen na jedenácti hypotézách, které jsou vyhodnoceny dotazníkovým výzkumem. 

Informace z první části disertační práce a informace z druhé části disertační práce jsou 

pak podkladem pro syntézu provedenou ve třetí části, s cílem navrhnout výše uvedená 

doporučení. Navrţená doporučení pro řízení udrţitelného úspěchu organizace 

prostřednictvím inovací jsou pak obsaţena ve třetí části disertační práce. 

 

Klíčová slova:  

Turbulence; Nelinearita; Komplexní systém; Dynamická rovnováha; Chaos; 

Udržitelný úspěch; Inovace; Dynamická Strategie        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Abstract 

This dissertation deals with innovations as a controlled variable for an organisation 

sustained success management in a turbulent environment. The main idea is to show the 

organisation sustained success management in a turbulent environment like a dynamic 

balance search of the complex systems. The dissertation target is to develop 

recommendations for a control of the sustained success through innovations. The 

sustained success is then taken into consideration as the complex system dynamic 

balance. The dissertation is divided into three main parts. The first part explains a 

complex system theory with a self-organisation and chaotic system behaviour including 

its dynamic balance. This part indicates organisation strategy theory and the innovation 

theory, as well. The second part deals with an organisation behaviour research with a 

target how organisations are able to reflect turbulent environment and nonlinearities in 

this environment, how they are able to cope with an innovation and improvement 

management. An usage of the decision making process methods is subject of the 

research, as well. The research is based on the eleven hypotheses that are evaluated by a 

questionnaire research. All theoretical information from the first part of the dissertation 

and all research information from the second part of the dissertation are taken together 

and their synthesis is made in the third part of the dissertation with the target to develop 

the above mentioned recommendations.  It means, the third part of the dissertation 

indicate the recommendations for the organisation sustained success management in a 

turbulent environment.    
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Success; Innovation; Dynamic Strategy        
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1. Úvod. 

V úvodu této disertační práce bych rád objasnil pohnutky a myšlenky, které mne vedly 

k jejímu zpracování. V listopadu 1993 jsem byl jmenován obchodně-technickým 

ředitelem firmy Tesla Jihlava, a.s. Firma v té době prošla privatizačním procesem na 

základě kuponové privatizace a byla v podstatě ryzí českou společností, bez 

zahraničního kapitálu. V průběhu let 1990 aţ 1993 poklesl obrat firmy na 1/3 obratu, 

který měla firma v roce 1989. Bylo to hlavně díky rozpadu bývalého československého 

elektronického trhu a téhoţ trhu bývalých socialistických států.  Udrţitelný úspěch 

firmy se stal hlavním faktorem budoucího bytí společnosti a nemohl se v ţádném 

případě obejít bez důrazu na kvalitu a konkurenčně schopné cenové úrovně jak 

produktů, tak jejích sluţeb.  

V letech 1990 a 1991 byla implementována strategie práce ve mzdě, prováděním 

montáţních prací pro zákazníka z jím dodaných součástí. Konkurenční výhoda firmy při 

aplikaci této strategie, spočívala v rychlém osvojování zajišťování poţadované kvality 

jak produktů, tak i montáţních procesů na základě v minulosti nabytého know how 

v obdobném druhu produkce. Stejně tak se konkurenční výhoda opírala o nízké 

produkční náklady.  Prostřednictvím obchodů v rámci této strategie, byla do firmy 

importována kultura zajišťování kvality v automobilovém průmyslu, včetně určité 

omezené moţnosti jejího zlepšování. Strategie byla celkem úspěšná a zajišťovala v 90 

letech udrţitelný úspěch firmy.  

Firma byla v té době také vybavena technologiemi pro výrobu drobných plastových a 

kovových dílů. Byly to technologie pro výrobu termoplastových a termosetových dílů 

vstřikováním, technologie pro výrobu kovových dílů ze slitin mědi tvářením 

v postupových nástrojích a třískovým obráběním na dlouhotočných  soustruţnických 

automatech. Vedení firmy se snaţilo pouţít stejnou strategii, práce ve mzdě, i v oblasti 

výroby dílů. Za velmi krátkou dobu jsme si ověřili, ţe bez podstatných jak 

technologických, tak procesních inovací, firma nemůţe být konkurenceschopná. V této 

oblasti jsme se nemohli opřít pouze o omezenou moţnost zlepšování procesů, pro 

zvyšování konkurenceschopnosti firmy. 

Postupná drobná zlepšení technických i netechnických procesů, hlavně pak inovace 

v technologické oblasti, umoţnily firmě v letech 1994 a 1995 změnit její strategii ze 

strategie práce ve mzdě, na strategii budování systémového dodavatele 

v automobilovém průmyslu. Business práce ve mzdě byl i nadále udrţován. Strategie 

systémového dodavatele byla zaloţena na získávání obchodů, ve kterých firma 

spolupracovala na nových projektech výrobců automobilové elektroniky a pneumatiky, 

od počátku jejich řešení. Při řešení těchto projektů firma detailně konstrukčně 

dopracovala příslušné díly výrobků, na základě rámcové konstrukce zákazníka, a 

s přihlédnutím k potřebné technologičnosti konstrukce, připravila procesy pro jejich 

výrobu a montáţ do podsestav pro jeho výrobky.  Při aplikaci této strategie bylo vyuţito 

celkové know how společnosti, včetně inovačního potenciálu pro vývoj nástrojové 

přípravy procesů a přípravy mechanizace a automatizace některých operací procesů. 
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Tato strategie je v podstatě, i přes změny v organizační struktuře firmy, pouţívána do 

současné doby. 

Certifikace firemního systému managementu kvality, nejprve podle ISO 9001 (1994), 

následně i podle VDA 6.1 a dále podle ISO 9001 (2000) a ISO TS 16 949, vyvolala ve 

firmě mimo jiné i tlak na zlepšování procesů a zároveň na formalizaci procesu 

zlepšování.  Proces zlepšování byl formalizován příslušnou směrnicí v rámci 

certifikovaného systému managementu kvality. Fakticky pak zlepšování probíhalo 

formou zlepšovatelského hnutí, podporovaného z pohledu motivace věcnými cenami za 

nejlepší tři realizovaná zlepšení. Počet zlepšení za rok se ale začal sniţovat. Příčinou 

však nebylo sniţování aktivity zaměstnanců, ale to, ţe se okruh moţných, hlavně 

technických, procesů pro zlepšování, neustále úţil. Byly přejímány procesy zákazníků a 

tyto procesy, kterými jsme nahrazovali z pohledu obchodu neefektivní stávající procesy, 

byly schváleny a uvolněny pro produkci naším zákazníkem.   Jakákoliv změna 

znamenala nový nákladný schvalovací a uvolňovací proces. Úspory ze zlepšování ve 

většině případů nepokryly náklady na následné schválení a uvolnění daného procesu, 

který byl součástí řetězu procesů směrem ke konečnému uţivateli, na začátku celého 

řetězu. V některých případech i sám zákazník zamítl uvaţované zlepšení, jednak 

z pohledu nákladů na schvalovací řízení jeho produktů, ale také z pohledu větší důvěry 

k vlastním technickým schopnostem, neţ technickým schopnostem dodavatele. 

Zlepšování se pak víceméně soustředilo na odstraňování nestabilit procesů způsobených 

chybami při jejich přípravě, nestabilit procesů způsobených opotřebováním výrobních 

prostředků a také i chybami v konstrukčních návrzích produktů, jak vlastních, tak i 

návrzích, které byly přebírány od zákazníků firmy. Výsledkem takového zlepšování 

samozřejmě bylo pouhé uvedení procesů do jejich plánovaných tolerančních polí. Jak 

jsem uvedl, i kdyţ jsme takto popsané aktivity nazývali zlepšováním, tak se jednalo 

v podstatě o inovaci nultého řádu, kdy se snaţíme zabránit zhoršování procesních 

parametrů nebo hodnot některých znaků kvality produktů. Prostor pro zlepšování výše 

uvedených procesů bylo moţné nalézt pouze v oblasti zvyšování výkonnosti procesů 

jeho drobnými technickými a technologickými úpravami. V podstatě se jednalo o 

několik málo operací při výrobě dílů a navíc zákazník musel být benevolentnější 

vzhledem ke schvalování změn procesů. V ţádném případě se však nesmělo jednat o 

tzv. A díly pro automobilový průmysl. Vedení firmy se snaţilo podpořit větší zapojení 

všech zaměstnanců do procesů zlepšování i finanční motivací za kaţdé navrţené 

zlepšení. Tato motivace však nepřinesla očekávané výsledky. Někteří zaměstnanci však 

povaţovali zlepšování procesů, za jejichţ činnost byli odpovědni, za svoji stavovskou 

čest, bez ohledu na motivační pobídky. Byli to většinou technici a jejich návrhy se pak 

promítaly do konstrukční nebo technologické dokumentace formou změnového řízení. 

Všímavý manaţer pak dokázal toto podchytnout a vhodnou cílenou motivací podpořit.   

Vedle aktivit v popsaném zlepšování probíhaly ve firmě i inovační procesy. Pokud se 

týká řádů inovací, pak se jednalo o inovace niţších řádů – technologické inovace a 

modifikace produktů. Výkonnost těchto procesů byla měřena tzv. obrátkou nových 

výrob. Ukazatel obrátky nových výrob je podíl obratu firmy s inovovanými produkty 

k celkovému obratu firmy. Pojem inovované výrobky se vztahuje jak na upravené 
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stávající výrobky, tak na nové výrobky vzniklé z výše uvedených projektů systémového 

dodavatele. Stejně tak byl za inovovaný výrobek uvaţován nový výrobek produkovaný 

pouze montáţními operacemi z dílů zákazníka pro téhoţ zákazníka.  Obrat firmy 

s inovovanými produkty byl stanoven jako suma obratů všech inovovaných výrobků, 

přičemţ za inovovaný výrobek byl povaţován výrobek zavedený do produkce a 

vyráběný po dobu 3 let. Po 3 letech výroby uţ výrobek nebyl povaţován za inovovaný. 

Mohli jsme takto postupovat, jelikoţ ţivotní cyklus výrobků byl delší jak 3 roky. V 

letech 1995 aţ 2005 dosáhl ukazatel obrátky nových výrob maxima 55 %. Jinak se 

pohyboval kaţdý rok v desítkách procent.  

Výše uvedené aktivity byly a jsou významnými faktory udrţitelného úspěchu firmy. 

V roce 2005 dosáhla firma obratu srovnatelného s obratem v roce 1989, tedy 

trojnásobně zvýšila svůj obrat v  období 1993 aţ 2005, ale s vyšší produktivitou práce. 

Hlavním hybným faktorem této situace bylo zlepšování. Ať uţ to byly inovace ve všech 

oblastech firmy nebo obdobně zlepšování procesů prováděné pod systémem řízení 

kvality. Ovšem po zhodnocení vlivu těchto dvou faktorů, plánované a řízené inovace, 

vycházející ze strategie firmy, ovlivnily úspěch firmy ve větším měřítku. V některých 

případech musely být i určité zlepšovací projekty, vzhledem k jejich neperspektivnosti 

zrušeny. Na druhé straně musely být v některých oblastech zlepšovací projekty naopak 

iniciovány. Jednalo se hlavně o procesy, kterými firma produkčně zajišťovala obchody 

se smluvním postupným meziročním sniţováním ceny v rozsahu 3 aţ 7 %. Tato situace 

vedla ke spojení činností zlepšování procesů s lépe formalizovanými inovačními 

procesy. Avšak svoji roli zde nehrála jen formalizace, ale také jejich management a více 

zde bylo uplatňováno plánování oblastí pro zlepšování, vycházející ze strategií firmy. 

To znamená, zlepšování procesů bylo chápáno jako inovace niţších řádů.   

Je třeba také podotknout, ţe někteří větší zákazníci vznášeli poţadavek na kvantitativní 

informace týkající se v podstatě hodnoty udrţitelného úspěchu firmy. Tyto informace 

pouţívali a pouţívají pro jejich rizikový management. Z výsledků prováděných rozborů 

některých vnitřních firemních situací vyplývalo, ţe se firma chová více jako nelineární 

systém neţ lineární. Z rozborů externích vlivů, hlavně z rozborů fluktuace objemových 

poţadavků zákazníků, vyplývalo, ţe prostředí, ve kterém firma podniká, vykazuje také 

nelineární turbulentní chování.  Příčiny, způsobující nelineární chování, mohou být, v 

případě jejich negativního působení, velkou hrozbou pro udrţitelný úspěch organizace.  

Zamýšlel jsem se nad tím, jaký model pouţít pro management v daném nelineárním 

turbulentním prostředí pro řízení organizace k dosaţení udrţitelného úspěchu firmy. 

Vycházel jsem z toho, ţe zlepšování a inovační procesy mohou být významnými 

faktory pro vytváření vnitřních nelinearit s pozitivním působením na udrţitelný úspěch 

organizace. Udrţitelný úspěch organizace pak vyţadoval nejen technické inovace, ale i 

inovace v organizaci a řízení a stejně tak v oblasti lidských zdrojů a infrastruktuře 

firmy. Toto mne dovedlo k pohledu na podnik jako na komplexní systém, který se 

pohybuje v turbulentním okolním prostředí snaţící se dosáhnout dynamické rovnováhy 

prostřednictvím inovací a inovačních procesů působících v celém komplexu systému. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům jsem si chtěl také ověřit, do jaké míry se setkávají i 

jiné organizace s podobnými problémy a pokusit se svůj pohled zevšeobecnit jako 
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doporučení pro management v turbulentním prostředí prostřednictvím inovací. Tato 

disertační práce pak vychází z uvedených myšlenek.  
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2. Cíl disertační práce 

Myšlenka hledání manaţerských přístupů k tvorbě a pouţití inovací k udrţitelnému 

úspěchu firmy je postavena na následujících předpokladech:  

 chápání organizace jako komplexního dynamického nelineárního systému, jehoţ 

existence a fungování je zaloţeno na neustálém hledání tzv. dynamické 

rovnováhy mezi chaosem a řádem a na tzv. samoorganizování.  

 neustálé hledání dynamické rovnováhy je moţné spojovat s udrţitelným 

úspěchem organizace 

 strategie firmy, která mimo jiné také zahrnuje ovlivňování dynamické 

rovnováhy pomocí realizace inovačního procesu, tj. inovací různého řádu, dle 

míry odklonu systému od rovnováţného stavu, 

 chápaní zlepšování procesů jako inovace,   

 existenci turbulentního vnějšího prostředí. 

 

Cíl této disertační práce je tedy moţné, na základě výše uvedeného, formulovat:  

„Nalézt nové přístupy k managementu organizace tak, aby bylo možné zpracovat 

doporučení pro řízení udržitelného úspěchu organizace v turbulentním prostředí, 

prostřednictvím inovací různého řádu“.  

Pro upřesnění citovaného cíle je nutné na tomto místě rámcově definovat jednotlivé 

pojmy pouţité pro jeho stanovení: 

 Udržitelný úspěch organizace
1
 je výsledek schopnosti dlouhodobě dosahovat a 

udrţovat své cíle. 

 Turbulentní prostředí je okolní prostředí organizace charakterizované velkým 

počtem změn, které přicházejí s vysokou frekvencí. Řada těchto změn 

představuje zásadní změny a mnohé z nich působí protichůdně. S pojmem 

turbulentní prostředí souvisí i pojem turbulence v podnikání
2
, který je 

definován jako nepředvídaná a náhlá změna v externím nebo interním prostředí 

organizace, která ovlivňuje její výkon. Náhlou a nepředvídanou změnu je moţné 

chápat jako nelinearitu jak v okolním, tak i vnitřním prostředí organizace. 

 Komplexní systém
3
 je systém, který nemá jediný ani konečný způsob chování. 

Jeho chování závisí na mnoha vlivech, včetně vlivu okolního prostředí, na vlivu 

neurčitosti a náhody. Predikce trajektorie systému je omezená a stejně tak řízení 

takových systémů je pak obtíţné. Zásadní roli v těchto systémech hraje 

samoorganizování a spontánní vývoj, který můţeme téţ označit jako nelineární 

chování systému. Zde je moţné se zmínit i o pojmu komplexita systému, který 

                                                 

1
 ČSN EN ISO 9004 (2010): Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality; 

ÚNMZ Praha  
2
 Kotler Philip, Caslione John A.: Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Computer Press 

Brno,    2009. ISBN 978-80-251-2599-1 
3
 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5   
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se více spojuje s modelem systému a zahrnuje řadu aspektů a principů 

ovlivňujících povahu interakce prvků systému a jeho celkové chování. Jsou dva 

základní aspekty komplexity, nevratnost, daná tokem času z minulosti do 

budoucnosti a nelinearita, která způsobuje, ţe malé změny na jedné úrovni 

organizace mohou vyvolat velké účinky na téţe nebo na jiných úrovních. 

 Dynamická rovnováha systému je taková rovnováha, kdy se nemění jeho stav, 

ale dochází k jeho vnitřním změnám. Na rozdíl od statické rovnováhy, kdy se 

nemění stav systému ani nedochází k jeho vnitřním změnám. 

 Inovace je jakákoliv změna v systému, která vede k jeho vyšší efektivnosti. 

Inovace způsobují, ţe produkty, systémy a jejich uspořádání se vzdalují svému 

původnímu stavu o různou vývojovou vzdálenost. Tato vývojová vzdálenost se 

nazývá „řád inovace“
4
.  

 Zlepšování
5
. Cílem zlepšování je dosahování vyšší spokojenosti zákazníků a 

jiných zainteresovaných stran. Činnosti zlepšování mohou sahat od postupných 

zlepšení na pracovním místě, aţ po zásadní zlepšení celé organizace. Budeme-li 

pak uvaţovat pojem „zlepšování“ jako tok změn vedoucích k vyšší efektivnosti, 

pak se prakticky dostáváme k pojmu „inovace“.  

 Chaos. Na chaos pohlíţíme jako na způsob chování vlastní všem přírodním 

dynamickým systémům, které se nalézají dostatečně daleko od jejich statické 

rovnováţné polohy. Za těchto podmínek totiţ vzniká zcela zákonitě chaotické 

chování v souvislosti s uplatněním nelinearit.  

 Nelinearita. V nelineárních systémech můţe velmi malá změna nezávislé 

proměnné vyústit ve velkou, dokonce nekonečně velkou, reakci závislé 

proměnné. 

 

Metodologický přístup k dosaţení stanoveného cíle vyuţívá jednak analýzu dané 

problematiky a dále syntézu z poznatků analýzy do formulace uvedených nových 

přístupů k managementu. Postup řešení této disertační práce lze shrnout do tří 

základních částí: 

1. teoretické základy moţných přístupů k řízení udrţitelného úspěchu organizace a 

inovací (rešerše z odborné literatury)  

2. analýza způsobů řešení zlepšování a přístupů k řízení v organizacích (vlastní 

výzkum) 

3. syntéza poznatků z teoretických základů a vlastního výzkumu do doporučení 

nových přístupů k řízení udrţitelného úspěchu  

 

Pro kaţdou z výše uvedených 3 částí je moţné stanovit určité částečné cíle, jejichţ 

splnění přispěje k dosaţení specifikovaného cíle disertační práce. 

                                                 

4
 Heřman Jan a kolektiv: Průmyslové inovace. Oeconomica - Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1445-1, str. 

30 
5
 ČSN EN ISO 9004 (2010): Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality; 

ÚNMZ Praha, str. 29 
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Cíl první části (kapitola3) je zaměřen na teoretické základy pro vytváření dynamické 

rovnováhy mezi chaosem a řádem. První část obsahuje také přehled současně známých 

a v literatuře popsaných teorií vztahujících se k řízení systémů v turbulentním prostředí 

a hledání jejich dynamické rovnováhy. Tato část vychází hlavně z teorie komplexity a 

komplexních systémů a s ní souvisících teorií chaosu, samoorganizace a disipativních 

systémů. 

Cílem druhé části (kapitola 4) je ověřit si na vzorku organizací z České Republiky 

nejpouţívanější postupy a metodiky pro zlepšování, vazbu inovací a zlepšování a 

systémovost přístupu k zlepšování. Dále si ověřit sílu uvědomění organizací o 

charakteru vnitřního a vnějšího prostředí, ve kterém podnikají a také přístupy organizací 

k řízení a rozhodování. Cílem této části je rovněţ si ověřit postupy a metodiky pro 

tvorbu a realizaci inovací.       

Je zvolena forma dotazníkového výzkumu, jehoţ výstupem budou objektivnější 

informace o pohledu organizací na problematiku inovačních procesů a zlepšování a 

jejich vzájemného spojování, míry uvědomění si organizace vnitřních nelinearit i 

působení nelineárního a turbulentního vnějšího prostředí a způsobu managementu, který 

organizace v těchto situacích praktikují. Takto získané informace budou pouţity v třetí 

části dizertační práce pro návrh nových přístupů. 

Pro provedení uvedeného výzkumu byly stanoveny následující hypotézy: 

1. H1: Organizace si ve větší míře uvědomují, ţe podnikají v turbulentním 

prostředí.  

2. H2: Organizace ve větší míře povaţují organizaci z pohledu řízení za nelineární 

systém. 

3. H3: Organizace mají ve větší míře systémově upraveno zlepšování v rámci 

systémů řízení kvality. 

4. H4: Organizace pouţívají pro zlepšování ve větší míře metodiky se systémovým 

dopadem. 

5. H5: Organizace spojují ve větší míře zlepšování s inovacemi. 

6. H6: Pro řízení a rozhodování pouţívají organizace ve větší míře sofistikované 

systémové metody. 

7. H7: Organizace nespojují ve větší míře zlepšování pouze se zlepšovatelským 

hnutím. 

8. H8: Zlepšování je ve větší míře obsaţeno ve strategii firmy. 

9. H9: Organizace pouţívají ve větší míře při tvorbě inovací systémové metody. 

10. H10: Organizace spojují ve větší míře zlepšování pouze s řešením 

neefektivnosti. 

11. H 11: Organizace podporují ve větší míře specifickým způsobem zlepšování.  

 

Pojem „větší míra“ znamená, ţe více neţ 70 % organizací z výběru vyhovuje 

podmínkám hypotézy. Hranice 70% byla stanovena na základě úvahy, kdy „většina“ je 

obecně chápána jako mnoţství nad 50%, předpokládaná průměrná chyba výsledků 
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výzkumu je 10% (viz. kapitola 4.3) a chyba některých jednotlivých zjištění můţe 

dosáhnout aţ 20%.      

Cílem třetí části (kapitola 5) je syntetické zpracování poznatků z výzkumu a 

teoretických poznatků do konečných doporučení pro řízení udrţitelného úspěchu 

organizace jako dynamické rovnováhy systému v turbulentním prostředí, 

prostřednictvím inovací. 

 

. 
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3. Teoretické základy možných přístupů k řízení 

udržitelného úspěchu organizace a inovací  

 

Cílem této kapitoly je zpracování potřebného výtahu ze současně známých a v literatuře 

popsaných teoretických způsobů a postupů vhodných a pouţitelných pro řízení 

organizace v turbulentním prostředí prostřednictvím hledání dynamické rovnováhy 

systému působením zlepšování organizace, tedy inovací různých řádů.  

Myšlenka hledání manaţerských přístupů k tvorbě a pouţití inovací k udrţitelnému 

úspěchu firmy je postavena na následujících předpokladech:  

 chápání organizace jako komplexního dynamického nelineárního systému, jehoţ 

existence a fungování je zaloţeno na neustálém hledání tzv. dynamické 

rovnováhy mezi chaosem a řádem a na tzv. samo-organizování.  

 neustálé hledání dynamické rovnováhy je moţné spojovat s udrţitelným 

úspěchem organizace 

 strategie firmy, která mimo jiné také zahrnuje ovlivňování dynamické 

rovnováhy pomocí realizace inovačního procesu, tj. inovací různého řádu, dle 

míry odklonu systému od rovnováţného stavu, 

 chápaní zlepšování procesů jako inovace,   

 existenci turbulentního vnějšího prostředí. 

Tato část vychází z jiţ citovaných předpokladů a popisuje problematiku turbulentního 

prostředí, komplexních systémů, dynamické rovnováhy a inovací.  

3.1 Turbulentní prostředí  

V dnešní době asi neexistuje na celém světě sebemenší naprosto izolovaný společenský 

ostrov, který by vykazoval nezávislé chování na okolním světě. Vlivem globalizace se 

celý svět propojuje a tyto vazby pak umoţňují rychlé šíření změn, kdy z malé změny 

v jednom místě můţe vzniknout velká změna v jiném místě světa, jako komplexního 

systému. Značný počet takových změn, které navíc přicházejí s vysokou frekvencí, 

vytváří turbulentní prostředí. Řada těchto změn představuje zásadní změny, a mnohé 

z nich působí protichůdně. Ansoff definuje v závislosti na frekvenci a náhodnosti změn 

pět úrovní turbulence podle obrázku 3.1.1. 
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                       Zdroj: Ansoff
6
 

Obr. 3.1.1 Pět úrovní turbulence 

 

S pojmem turbulentní prostředí souvisí i pojem turbulence v podnikání
7
, který je 

definován jako nepředvídaná a náhlá změna v externím nebo interním prostředí 

organizace, která ovlivňuje její výkon. Náhlou a nepředvídanou změnu je moţné chápat 

jako nelinearitu jak v okolním, tak i vnitřním prostředí organizace. 

Rozdíl mezi obdobím normálního střídání hospodářského cyklu a turbulentní 

ekonomikou vyjadřuje Kotler ve smyslu tabulky 3.1.1. 

Tab. 3.1.1 Porovnání normální ekonomiky a ekonomiky nové normality 

Zdroj: Kotler
8
 

 
Normální ekonomika Ekonomika nové normality  

Ekonomické cykly Předvídatelné Chybějící 

Konjunktury/Boomy Definovatelné (v průměru 7 let) Nepředvídatelné, proměnlivé 

Poklesy/Recese 
Definovatelné (v průměru 10 
let) Nepředvídatelné, proměnlivé 

Potenciální dopad problémů Malý Značný 

Celkový přístup k investicím Expanzivní, široký Opatrný, úzce zaměřený 

Tolerance tržního rizika Přijímání Vyhýbání se 

Postoje zákazníků Sebevědomí Nejistí 

Preference zákazníků Stabilní, vyvíjející se 
Opatrné, uchýlení se do 
bezpečí 

 

                                                 

6
 Molnár Zdeněk: Competitive Intelligence. Oeconomica - Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1603-5 

7
 Kotler Philip, Caslione John A.: Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Computer Press 

Brno,    2009. ISBN 978-80-251-2599-1 
8
 Kotler Philip, Caslione John A.: Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Computer Press 

Brno,    2009. ISBN 978-80-251-2599-1, str. 35 
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Pokud jde o normální ekonomiku, tak je moţné hovořit o tom, ţe vţdy určitý stupeň 

turbulence existoval, jak na makro úrovni (celá ekonomika), tak i na mikro úrovni 

(jednotlivé firmy). V průběhu několika minulých desetiletí jsme si i za těchto drobných 

turbulencí zvykli na celkem pravidelné střídání dvou stavů ekonomiky, konjunktura a 

recese. Ovšem dnes se ekonomika, ekonomika nové normality, odchyluje a nadále se 

bude odchylovat od obvyklého střídání konjunktury a recese. Můţeme očekávat další 

velké šoky a poruchy trhu, které budou přinášet vysokou míru nejistoty a s tím 

spojeného rizika. Tato zvýšená turbulentnost  je stavem nové normality, který vyţaduje 

od vedení organizací, aby mu lépe porozuměli, akceptovali ho a nalezli nové přístupy a 

strategie, jak se s ním vypořádat, pokud chtějí v příštích letech dosáhnout udrţitelného 

úspěchu. Uţ zmíněné vzájemné propojení globalizovaného světa a růst vzájemné 

závislosti sebou přináší vyšší rizika. K hlavním faktorům, které riziko zvyšují, můţeme 

zařadit technologický pokrok a informační revoluce, převratné technologie a inovace, 

vzestup zbytku světa (zbytek světa je míněn svět bez USA, Japonska a Evropy. 

Hlavními hráči zbytku světa jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína), hyperkonkurence, 

suverénní fondy, ţivotní prostředí a rostoucí síla zákazníků. 

Turbulence se objevuje náhle a bez varování. Přináší sebou chaos a zastihuje mnoho 

firem nepřipravených na velké změny. Přináší sebou také mnoho velkých příleţitostí, 

ovšem se zvýšeným rizikem. Pro budoucnost organizacím nezbývá nic jiného, neţ 

s turbulencí v podnikatelském prostředí ve svých záměrech uvaţovat.  

 Na základě mnoha praktických zkušeností manaţerů všech úrovní řízení, které slouţily 

a slouţí k mnohým teoretickým závěrům o způsobech managementu, je moţné 

konstatovat to, jak jiţ bylo uvedeno, ţe hlavním problémem managementu je 

všeobklopující neurčitost. Neurčitost okolí se zvyšuje s počtem dynamických 

podmínek prostředí nebo se stupněm komplexnosti. Pak přístup k rozumnému 

uspořádání se můţe lišit jak rozsahem, do kterého je prostředí statické (můţeme spíše 

hovořit o kvazistatickém) nebo dynamické, a také rozsahem, do kterého je organizace 

jednoduchá nebo komplexní. Při jednoduchých nebo statických podmínkách je prostředí 

relativně jednoduše pochopitelné, protoţe nepodléhá velkým změnám a pokud změna 

nastane, pak je předpověditelná. Budoucnost lze odhadovat na základě analýzy 

minulosti. V dynamických podmínkách, nebo jinak řečeno turbulentním prostředí, je 

třeba zvaţovat odhadem i budoucnost a ne jenom vycházet z minulosti. Organizace 

v komplexních situacích mají někdy problém porozumět vlivu okolního prostředí 

vzhledem k jejich rozsáhlosti. Problém je samozřejmě posilován v případě, ţe je 

organizace vystavena dynamickým podmínkám. Je obtíţné pojmout komplexnost 

pomocí analýzy. Komplexnost, jako výsledek rozdílnosti můţe být vyřešena 

diverzifikací organizace a jednotlivým částem organizace pak mohou být přiřazeny 

zdroje a pravomoci k řízení jejich oblasti.  
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3.2 Komplexní systém  

Rosický
9
 uvádí převzatou definici systému od Habra a Vepřeka:  

Za systém považujeme složitý reálný nebo abstraktní objekt, v němž rozlišujeme části, 

vazby mezi nimi a vlastnosti. Vůči okolí vystupuje systém jako celek. Části systému jsou 

ve vzájemné interakci a interagují i se systémem jako celkem. Označujeme je jako prvky 

systému a vztahy mezi nimi nazýváme vazbami systému. K tomu, abychom považovali 

komplexní reálný objekt za systém, je rozhodující náš přístup k tomuto objektu, způsob 

jeho pojetí, způsob práce s ním, nikoliv jeho věcná povaha.    

Spolu s pojmem systém musíme hovořit i o autonomii systému, to znamená, ţe systém 

je relativně samostatný celek definovaný vůči jeho okolí (prostředí). Z pohledu okolí 

rozeznáváme systém uzavřený, který má velmi omezené vazby s okolím a systém 

otevřený, s mnoţstvím vazeb na okolí. Interakce systému s okolím ovlivňuje tzv. 

systémovou hierarchii, kdy se na kaţdý prvek systému pohlíţí jako na systém. Pokud se 

na prvek pohlíţí jako na subsystém, pak ho můţeme nazývat i komponentou systému. 

Z hlediska chování systémů je můţeme rozlišit na tři skupiny: 

 Deterministické systémy 

 Stochasticky determinované systémy a 

 Komplexní systémy. 

Komplexní systém
10

 je systém, který nemá jediný ani konečný způsob chování. Jeho 

chování závisí na mnoha vlivech, včetně vlivu okolního prostředí, na vlivu neurčitosti a 

náhody. Predikce trajektorie systému je omezená a stejně tak řízení takových systémů je 

pak obtíţné. Zásadní roli v těchto systémech hraje samo-organizování a spontánní 

vývoj, který můţeme téţ označit jako nelineární chování systému. Pojem komplexita 

systému se více spojuje s modelem systému a zahrnuje řadu aspektů a principů 

ovlivňujících povahu interakce prvků systému a jeho celkové chování. Jsou dva 

základní aspekty komplexity, nevratnost, daná tokem času z minulosti do budoucnosti a 

nelinearita, která způsobuje, ţe malé změny na jedné úrovni organizace mohou vyvolat 

velké účinky na téţe nebo na jiných úrovních. Komplexních systémů
11

 je mnoho druhů. 

Komplexita můţe být čistě prostorová – systém vykazuje sloţitou strukturu, ale ta se s 

časem nemění, např. DNA, nebo můţe komplexita být čistě časová – v kaţdém 

okamţiku je prostorová struktura jednoduchá, ale sloţitě se mění s časem. Příkladem je 

třeba trţní cena nějaké komodity, která je v kaţdé chvíli daná jediným číslem, ale která 

kolísá i během krátkých časových intervalů. Nebo můţe systém být sloţitý jak v čase, 

tak v prostoru, jako například lidský mozek se svými miliardami neuronů, vzájemně 

propojených organizovaným, ale sloţitým způsobem, a se svými neustále se měnícími 

elektrickými signály. Komplexní systém můţe také být adaptivní (Komplexní 

                                                 

9
 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5, str. 26 
10

 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5   
11

 Ivan Steward: Hraje Bůh kostky? Nová matematika chaosu. Nakladatelství Dokořán, 2009. ISBN 978-

80-7363-145-1 
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adaptivní systém - CAS), reagovat na vnější vlivy nebo dokonce na účinky svého 

vlastního chování a učit se z nich – tj. jejich vlivem se měnit. Sem patří např. 

ekosystémy a vyvíjející se druhy. Komplexita staví na pojmu chaosu. Jedno z 

hlavních klíčových slov (nebo spíš jedna z hlavních klíčových frází) teorie komplexity 

je „hranice chaosu“. Některé systémy se chovají jednoduše, jako ve světě pravidelně 

tikajícího hodinového stroje. Chování chaotických systémů je mnohem 

komplikovanější, mezní případ je naprosto náhodný pohyb molekul plynu. Mezi těmito 

dvěma extrémy najdeme zajímavější typy chování – sloţité, ale s náznaky 

uspořádanosti. Takové sloţité, ale organizované systémy se zdají být přesně na rozhraní 

mezi řádem a chaosem – a to je ta „hranice chaosu“. Moţné vysvětlení je, ţe k této 

hranici je tlačí selekce nebo učení. Systémy příliš jednoduché v konkurenčním prostředí 

nepřeţijí, protoţe dokonalejší systémy zvítězí vyuţitím jejich pravidelností. (Kdyţ bude 

zásilková sluţba peníze na mzdy vozit vţdycky v pátek v deset dopoledne po přesně 

stejné trase, lupiči snadno naplánují přepadení.) Systémy příliš náhodné také nepřeţijí, 

protoţe nikdy nic většího nedokáţou. (Kdyby kurýři jezdili po trasách úplně náhodných, 

bude jim cesta do banky trvat tak dlouho, ţe zakázku mezitím převezme jiná firma.) 

Takţe z hlediska přeţití se vyplatí být co nejsloţitější, ale aniţ by se vytratila veškerá 

struktura. Systémy procházející evolucí jsou nuceny balancovat na hranici chaosu. 

Teorie komplexity vysvětluje, jaké typy systémů mají tendenci se zesloţiťovat a 

organizovat, proč to dělají, a proč takové chování leţí v dynamickém spektru mezi 

naprostým řádem a naprostým chaosem. 

Rajesh R. Parwani
12

uvádí, ţe k zajímavým situacím dochází v případech dynamických 

systémů, které jsou ve stavu daleko od dynamické rovnováhy, coţ je důsledek jejich 

nelineárního chování. Takové systémy se v přírodě vyskytují zcela běţně, ale teoretické 

nástroje k jejich studiu nejsou ještě dostatečně vypracovány. Příkladů takových 

sloţitých systémů lze nalézt celou řadu: trţní mechanismy v makroekonomice, akciový 

trh, počasí, kolonie mravenců atd.  

Dosud neexistuje žádná jednotná teorie komplexity a nelze ani očekávat, ţe někdy 

taková teorie vznikne. Spíše se očekává, ţe zdánlivě odlišné sloţité systémy, některé jiţ 

lze, a jiné bude moţné popsat pomocí určitých společných vlastností, které jsou 

objevovány intuicí a vyuţitím výsledků studia jednoho sloţitého systému na systémy 

jiné. Jak lze sloţité systémy charakterizovat? U sloţitých systémů pozorujeme zákony, 

vzorce, obrazce a jevy, které jsou důsledkem interakcí a kooperativního chování jejich 

komponent. Přitom tyto zákony nebo jevy nejsou vnitřními vlastnostmi komponent, ale 

vlastnostmi systému jako celku.  

Zdá se nám, ţe příroda se chová ekonomicky. Větve stromů, krevní vlásečnice v našich 

plicích, tvar oblaků, tvar květů a listů rostlin nebo tvar pohoří lze popsat fraktální 

geometrií. Tvary těchto objektů jsou v různých měřítcích velikosti soběpodobné, tedy 

pro ně platí škálová invariance. V rovnováţných systémech se škálová invariance 

objevuje v kritickém bodu fázového přechodu druhého řádu, jako je např. fázový 

                                                 

12
 http://jlswbs.wordpress.com/2008/04/02/complexity-slozitost/ 
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přechod mezi kapalnou a plynnou fází vody. Výše popsané přírodní systémy jsou ale ve 

stavu daleko od dynamické rovnováhy a příčinám projevů fraktální geometrie v těchto 

systémech dosud dobře nerozumíme. Další vlastností systémů daleko od rovnováhy je 

samo-organizace. Systémy daleko od dynamické rovnováhy se sami organizují bez 

vnějších vlivů nebo podnětů do stavu, který je na hranici mezi úplným chaosem a 

úplným uspořádáním. Ţivé systémy jsou příklady nejsloţitějších systémů. Jednou z 

klíčových otázek je, proč a jak tyto systémy při svém vývoji směřují k většímu 

uspořádání a sloţitosti navzdory šipce času, která je důsledkem druhého zákona 

termodynamiky. V uzavřených systémech entropie (čili míra neuspořádanosti) v 

souladu s druhým zákonem termodynamiky vzrůstá. Ţivé systémy ale nejsou ani 

uzavřené ani ve stavu blízkém dynamické rovnováze. Vyuţívají přítok energie a látek 

pro procesy zvyšující jeho uspořádanost (sniţující entropii) a disipují teplo a odpadní 

látky, které zvyšují entropii okolí. Organismy jsou disipativní struktury, které mají 

tendenci se samo-organizovat a vytvářet struktury v prostoru (např. organizace proteinů 

v buňkách) a v čase (různé metabolické časové rytmy a rytmy sloţitých orgánů). 

Klasickým příkladem samo-organizace jsou kolonie mravenců. Mravenci nemají 

ţádného vůdce (královna slouţí pouze pro tvorbu vajíček), který by organizoval jejich 

činnost, a nemají ţádné inţenýrské a sociální znalosti. Řídí se několika jednoduchými 

zákony, které určují jejich interakce s prostředím a s ostatními mravenci. Ze 

vzájemných interakcí mezi mravenci vzniká značně sloţité a organizované společenství, 

které má schopnost adaptace na vnější podmínky, mechanismy zpětné vazby a 

synchronizované jednání. V posledních letech řada vědců z oblastí společenských a 

počítačových věd studuje chování kolonie mravenců s cílem řešit problémy ve vlastním 

oboru. 

Nikoliv všechny systémy v přírodě jsou organizovány nebo vykazují určité obrazce 

chování v prostoru a v čase. Řada systémů je neuspořádaná, chaotická nebo se řídí 

náhodnými jevy. Avšak tato náhodnost můţe být jen povrchová. Chaosem označujeme 

vlastnost některých nelineárních dynamických systémů, které jsou velmi citlivé vůči 

malé změně počátečních podmínek. V dlouhém časovém období chování chaotických 

systémů nelze předpovědět. Chaotické chování systému můţe být skryté a můţe se 

projevovat pouze ve fázovém prostoru. Fázový prostor je mnoţina všech moţných stavů 

dynamického systému, který můţe být konečný (stavy lze očíslovat) nebo nekonečný 

(stavy jsou reálná čísla). Souřadnice fázového prostoru představují dynamické 

proměnné. Například v případě kyvadla jsou dynamickými proměnnými úhel výchylky 

kyvadla od rovnováţné polohy a okamţitá rychlost kyvadla. Vývoj dynamického 

systému je ve fázovém prostoru popsán trajektorií. Chaotické chování řady systémů má 

určité společné vlastnosti, které nám umoţňují do jisté míry předpovídat jejich budoucí 

vývoj. Náhodné chování některých jevů znamená, ţe jsme dosud neodhalili 

deterministický základ tohoto chování.  

Chaoticky se chovající systém lze zjednodušeně modelovat např. pokusem se strunou 

zavěšenou mezi dvěma elektromagnety, které můţeme periodicky budit. Pokud bude 

buzení do určité velikosti, pak struna bude mezi elektromagnety kmitat v lineární 

závislosti na buzení. Velké buzení však vyvolá nepředvídatelný pohyb struny. 
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K přechodu k nepředvídatelnému pohybu struny z lineární závislosti na buzení dochází 

v podmínkách malé změny amplitudy buzení. Zjednodušíme-li popis parametrů jak 

struny, tak ostatních částí v sestavě pokusu, pak lze celý systém popsat diferenciální 

rovnicí druhého řádu:  

                  ,13
                    (3.2.1) 

 

kde: 

x je výchylka struny 

parametr b>0 vyjadřuje zjednodušené parametry struny 

F je budicí síla.  

 

Tento pokus demonstruje pojem deterministický chaos. Slovo deterministický podtrhuje 

to, ţe vlastně náhodné chování struny bylo vybuzeno deterministickým buzením. 

Výchylkou struny můţeme modelovat výstup chaotického systému a buzením můţeme 

modelovat vstup tohoto systému. Z porovnání vstupní a výstupní veličiny lze odvodit 

hlavní atributy deterministického chaosu: 

 Nepravidelnost. V trajektorii systému nelze nalézt sebedelší časový úsek, po 

kterém se vše začne opakovat. 

 Fraktál je geometrický objekt, který je na první pohled velmi sloţitý, ale je 

generován opakovaným pouţitím jednoduchých pravidel. S pojmem fraktál
14

, 

se pojí pojem fraktální geometrie, vytvořená B. Mandelbrotem. Klasická 

geometrie popisuje čáru dimenzí 1, plochu dimenzí 2 a 3D prostor dimenzí 3. 

Dimenze jsou celočíselné. Ve fraktální geometrii toto neplatí. Např. čárkovaná 

čára má dimenzi větší neţ 0, ale menší neţ 1. Charakteristickou vlastností 

fraktálu je opakování motivu, nazývané soběpodobnost. Zvětšíme-li, nebo 

zmenšíme-li libovolnou část fraktálního útvaru, bude se výřez podobat 

původnímu útvaru. Vlastnosti fraktálů je moţné demonstrovat např. na průběhu 

burzovních indexů. Fraktály jsou na prvý pohled nejsloţitější geometrické 

objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě 

jednoduchou matematickou strukturu. 

 Atraktor. Je to oblast, na kterou je omezena trajektorie systému po určitém času 

od počáteční změny. Kaţdý stav systému se v atraktoru opakuje, ale těţko se 

odhadne doba opakování. Atraktor je mnoţina, zpravidla fraktál neceločíselné 

dimenze. Nejedná se však o náhodnou veličinu, k jejímuţ popisu by byla vhodná 

teorie pravděpodobnosti. 

 Závislost na počátečních podmínkách. Sebemenší změna v počátečních 

podmínkách vede po dostatečné době k neodhadnutelným odchylkám.  

                                                 

13
 Čelikovský Sergej: Nelineární systémy. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03435-6, str. 28 

14
 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 102 
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Tento příklad nám dává moţnost vytvořit i analogii na ekonomiku jako systém. 

V období, kdy převládá poptávka nad nabídkou, se nám pak chování organizací můţe 

jevit jako lineární. Organizace se můţe „zavěsit“ na růst určitého trhu a roste s ním.  

V opačném případě, kdy nastává i záporný růst trhů, zvyšuje se konkurenční tlak a 

projevuje se chaotický vliv státních zásahů, bývá toto vše zdrojem nelinearit a chaosu.   

Výše uvedený příklad se strunou sice velmi názorně demonstruje základní pojmy 

z deterministického chaosu, ale jeho popis, ačkoliv vypadá celkem jednoduše, je 

sloţitěji řešitelný. Z pozorování v ekosystémech byla odvozena iterační rovnice tzv. 

logistická rovnice, na které lze chaotické chování systému rovněţ demonstrovat: 

                       
15

                        (3.2.2) 

kde:   

r je konstanta, která se volí v intervalu (0;4) 

x(t) je počáteční stav systému v čase t, který se volí v intervalu (0;1)  

X(t+1) je stav systému v čase t+1   

 

Níţe uvedené grafy zobrazují trajektorii pohybu systému (výstup systému) v časové 

ose, která byla odvozena dosazením počátečních podmínek pro r>0 a pro x(0)       

do této rovnice. Stejně tak tyto grafy pro názornost zobrazují průběh časových diferencí 

      a        , které znázorňují proměnné ve stavové rovině. Následující rovnice 

vyjadřují význam těchto diferencí: 

 

                                                  (3.2.3) 

                                             (3.2.4) 

kde: 

x(t-1) je stav v čase t-1 

x(t) je stav v čase t  

x(t+1) je stav v čase t+1       

 

V grafu 3.2.1 bylo r zvoleno 2 a x(0) = 0,5. Výsledek je konstantní hodnota v průběhu 

času. Systém je stabilní. Ve stavové rovině je potom takový systém (viz graf 3.2.2) 

zobrazen pouze jedním bodem. 

    

                                                 

15
 Priesmeyer H. Richard: Organozations and Chaos. Defining the mothods of Nonlinear Management. 

Quorum books, Westport, Connecticut, 1992. ISBN-0-89930-630-6, str. 8 
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                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.1 

 

 

 
                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.2 

 

 

V grafech 3.2.3 a 3.2.4 je uvedena situace, kdy systém konverguje k jedné stabilní 

hodnotě po uplynutí určitého času. Systém lze samozřejmě popsat logistickou rovnicí 

s počátečními podmínkami r=1 a x(0)=0,5. 
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               Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.3 

 

 
                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.4 

 

V grafech 3.2.5 a 3.2.6 je uvedena situace, kdy systém osciluje mezi dvěma hodnotami 

po uplynutí určitého času. Systém lze rovněţ popsat logistickou rovnicí s počátečními 

podmínkami r=3,2 a x(0)=0,5. Zde je zřejmý pojem atraktoru, ve kterém se kmitání 

ustálí po určité době. Tento stav, kdy se oscilace systému ustálí mezi konečným počtem 

hodnot se téţ nazývá limitním cyklem.  
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                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.5 

 

 
                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.6 

 

Nyní se podívejme na situaci, která se od předchozí liší velmi málo. Parametr r byl 

zvýšen z 3,2 na 3,6, přičemţ x(0) zůstalo stejné 0,5. Z grafů 3.2.7 a 3.2.8 vyplývá 

chování systému téměř jako náhodné vzhledem k předcházejícím, ovšem generované 

deterministicky. Zde se potvrzuje dřívější konstatování o velké citlivosti chaotických 

systémů na malou změnu počátečních podmínek.   
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                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.7 

 

 
                Zdroj: vlastní 

Graf 3.2.8 

 

Je evidentní, ţe ve výše uvedených stavových rovinách nejsou vyneseny absolutní 

hodnoty daných parametrů, ale jejich změny v ekvidistantních vzdálenostech. Byly 

vytvořeny na základě konceptu podle obrázku 3.2.9. Ve snaze pochopit trajektorii 

atraktoru, přišel Henri Poincaré s konceptem map, které nesou jeho jméno. Zobrazují 

průniky jednotlivých drah atraktoru jednou rovinou. Průniky vytvoří systém bodů, které 

můţeme propojit čarami v časové posloupnosti a tím získáme lepší obraz o chaotickém 

chování systému.  
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                           Zdroj: Priesmeyer

16
 

Obr. 3.2.9 Koncept stavové roviny 

  

Kvalitativní vlastnosti nelineárních systémů se mohou měnit se změnou parametrů. To 

je zřejmé  mimo jiné i z výše uvedených grafů. V případě parametru r = 1 nebo r = 2 

dojde vţdy k ustálení v atraktoru s  jednou hodnotou a to na x = 0 nebo x = 0,5. Kdeţto 

v případě r = 3,2 na 2 hodnotách  x = 0,80 a x = 0,51. V případě r = 3,6 aţ 4  je těchto 

hodnot v atraktoru nespočetně nekonečně mnoho. Dochází k tzv. bifurkaci.  

S rostoucím parametrem r dochází k dělení drah tak, jak to uvádí obrázek 3.2.10, ve 

kterém je vyjádřena závislost vlastnosti x systému na parametru r.       

 

 

                                                 

16
  H.Richard Priesmeyer, Organozations and Chaos. Defining the mothods of Nonlinear Management. 

Quorum books, Westport, Connecticut (1992), ISBN-0-89930-630-6 
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    Zdroj: Dostál
17

 

Obr. 3.2.10 Bifurkační diagram 

 

Systém popsaný výše uvedenou logistickou rovnicí je deterministický systém, který 

však pro určité hodnoty parametru r vykazuje chaotické, nepředvídatelné chování. Při 

analýze chování organizace z pohledu teorie chaosu nejde o nic jiného, neţ se pokusit 

nalézt vzorec, který v pozadí odráţí existující atraktor. Obrázky 3.2.11 a 3.2.12 uvádí 

dílčí výsledky analýzy konkrétní organizace ve stavové rovině, ve smyslu popsané 

teorie chaosu. V obrázku 3.2.11 jsou znázorněné kvartální změny trţeb a přidané 

hodnoty jako stavových proměnných X a Y. V obrázku 3.2.12 to jsou kvartální změny 

aktiv a provozního hospodářského výsledku. Je zřejmé, ţe efektivnost zlepšování bude 

zřetelnější v případě obr. 3.2.11, kdy úroveň chaotického chování organizace je niţší 

neţ v případě obr. 3.2.12. 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1,str. 101 
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Zdroj: Vlastní 

Obr. 3.2.11 Příklad niţší úrovně chaotického chování organizace 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Obr. 3.2.12 Příklad vyšší úrovně chaotického chování organizace 

 

Zde byla nastíněna jedna z moţností, jak pracovat na základě poměrně jednoduché 

rovnice s problematikou chaosu. Získáme-li však data o některých jevech ve formě 

časových řad, pak můţeme pouţít i další z metod teorie chaosu, kdy z těchto dat 
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vyjádříme Hurstův
18

 exponent H, který určuje míru chaotičnosti časové řady. Je-li 

hodnota Hurstova 0,5, má časová řada normální rozloţení a neobsahuje paměťový 

cyklus. Blíţí-li se jeho hodnota 0 nebo 1, pak to znamená, ţe časová řada obsahuje 

dlouhodobý paměťový cyklus. Hurstův exponent měří také „rozeklanost“ časové řady a 

fraktální dimenzi. Kaţdý systém má také své vlastní Ljapunovy
19

 exponenty. Pozitivnní 

exponent vyjadřuje expanzi a negativní kontrakci. Čím je větší hodnota největšího 

kladného Ljapunova exponentu, tím je kratší čas spolehlivé predikce časové řady. 

Často však úplně neznáme fundamentální dynamiku velkých systémů nebo neznáme 

počáteční a okrajové podmínky. Tento problém je natolik komplikovaný, ţe jej nelze 

řešit ani pomocí současných počítačů. Aby se podařilo dosáhnout alespoň určitého 

pokroku, obvykle se příslušný problém redukuje na zjednodušený matematický model, 

který lze simulovat a testovat na počítačích. Počítačové simulace zjednodušených 

modelů umoţňují rychlé testování předpokladů. Pokud se získané výsledky dostatečně 

přesně shodují s měřením reálného systému, povaţuje se model a jeho podmínky za 

přijatelný. Kvalitativní podobnosti samozřejmě nejsou důkazem, protoţe k podobným 

výsledkům mohou vést další modely s různými podmínkami. Přinejmenším však 

naznačují správný směr modelování. Zřejmě zatím nejdůleţitějším výsledkem 

počítačových modelů je zjištění, ţe dokonce velké systémy s velmi jednoduchými 

lokálními pravidly mohou projevovat kolektivní chování značné sloţitosti a 

různorodosti. Tento výsledek naznačuje, ţe pro popis sloţitých jevů nepotřebujeme 

komplikovaná pravidla. Dále vidíme, jak značně sloţité je odvozovat chování celku 

pomocí chování jeho komponent bez pouţití výkonných počítačů a bez znalostí 

interakcí těchto komponent. Proto studium celku je stejně důleţité jako studium jeho 

komponent na kaţdé úrovni sloţitosti.  

Velkou roli v komplexních systémech hraje zpětná vazba. Především to je kruhová 

zpětná vazba. Výsledkem zpětné vazby je skutečnost, ţe chování systému závisí ne jen 

na podnětech zvenčí, ale i na minulých stavech systému. 

 

Zdroj: Rosický
20

 

Obr. 3.2.13 Koncepty zpětné vazby 
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 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 103. 
19

 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 104. 
20

 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5, str. 29 
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Obrázek 3.2.13, kde I je vstup systému, O je výstup systému a A, B, C jsou prvky 

systému, uvádí tři koncepty zpětné vazby. První obrázek (A) popisuje tradiční koncept 

zpětné vazby vyuţívaný hlavně v technických systémech. Tento koncept lze vyuţívat 

v některých případech i jako model řízení organizací. Druhý obrázek (B) znázorňuje 

obecnou kruhovou zpětnou vazbu mezi dvěma (a) nebo více (b) prvky systému. 

Kruhová interakce je pak významným aspektem komplexity. V reálných komplexních 

systémech je mnohem sloţitější, neţ popisuje obrázek (B). Interakce mezi prvky 

systému probíhají ve sloţitějších smyčkách a jsou významným aspektem samo-

organizace systému. Třetí obrázek (C) popisuje pojetí zpětné vazby souvisící se 

schopností systému měnit, v interakci s okolím, svoji strukturu (komplexitu). To ovšem 

předpokládá přijímat z okolí informace, dávat je do souvislostí s ostatními vnitřními 

informacemi a na základě toho měnit svoji komplexitu a chování. Je základem 

kognitivních procesů a schopnosti učit se, lépe řečeno, formovat znalosti systému. 

S pojmem zpětné vazby můţeme spojit pojem rekurze systémových procesů. Rekurze 

vlastně představuje proces, který ovlivňuje sám sebe a můţe se vyvíjet a měnit, má 

cyklickou povahu v systému a znamená moţnost přetváření vlastních systémových 

prvků nebo jejich vzájemných vztahů. Je základem vývoje a samo-organizace. Jak jiţ 

bylo poznamenáno, rekurzivní procesy jsou významným aspektem komplexity. 

Rekurzivní proces dokresluje obrázek 3.2.14. 

  

 

Zdroj: Rosický
21

 

Obr. 3.2.14 Rekurzivní proces 

 

Dalšími pojmy, které spojujeme se zpětnou vazbou, jsou pojmy související s její 

povahou, významně ovlivňující vývoj systému. Jedná se o zápornou (negativní) nebo 

kladnou (pozitivní) zpětnou vazbu. Záporná zpětná vazba působí opačně neţ vstup a 

omezuje jeho působení. Výsledkem je to, ţe systém je udrţován v dynamické 

rovnováze. Kladná zpětná vazba naopak působení vstupu zesiluje a vývoj má 

zpravidla exponenciální charakter. Pokud není působení kladné zpětné vazby omezeno, 

můţe dojít k destrukci systému.   

                                                 

21
 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5, str. 30 
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Jak jiţ bylo uvedeno, komplexita souvisí s povahou systému, se schopností predikovat 

jeho chování a také se schopností takový systém řídit. Koncept řádu a organizace je 

spojen s pojmem komplexity a porozumění systému. Řád bychom měli spojovat i se 

schopností se v systému orientovat a s pravidly, ze kterých lze neznámé chování 

systému odvodit. Rosický cituje Hayeka a uvádí, ţe řádem se rozumí takový stav věcí, 

v němţ se velký počet prvků různých druhů má k sobě tak, ţe znalost nějaké prostorové 

nebo časové části celku nám umoţňuje vytvářet správná očekávání týkající se zbytku, 

nebo alespoň očekávání, která mají vysokou pravděpodobnost, ţe se ukáţou jako 

správná. Varen Weaver strukturuje systémy do tří skupin: 

 systémy organizované jednoduchosti 

 systémy neorganizované komplexity a 

 systémy organizované komplexity. 

Sociální systémy patří vesměs mezi systémy organizované komplexity, tedy systémy, 

ve kterých je samovolně formován tzv. spontánní řád. Spontánní řád vzniká 

z individuálních prvků, adaptujících se na okolnosti, které mají přímý vliv na některé 

z nich, a které ve svém celku nemusejí být nikomu známy, můţe zahrnovat okolnosti 

tak komplexní, ţe je ţádná mysl nemůţe všechny obsáhnout. Můţeme znát nanejvýš 

pravidla, jimiţ se podřizují prvky různých druhů, z nichţ jsou struktury utvořeny, 

nikoliv však všechny jednotlivé prvky a nikdy všechny jednotlivé okolnosti, do kterých 

je kaţdý z nich zasazen, naše znalost bude omezena na obecný charakter řádu, který se 

bude sám utvářet. Rozdíl mezi systémy organizované jednoduchosti, kde převládá řád 

daný pravidly a komplexními systémy s obecným charakterem řádu, vyplývá pro 

některé vlastnosti systémů z tabulky 3.2.1.   

Růst komplexity systému je ovlivňován narůstajícím počtem stavů (moţných cest) 

v systému, který souvisí s počtem interagujících prvků a počtem vazeb mezi nimi. U 

komplexních systémů převládají nedeterministické interakce, které komplexitu rovněţ 

zvyšují. Jak jiţ bylo uvedeno, komplexita roste i vlivem kruhové zpětné vazby, která 

spolu s minulými stavy systému vytváří jeho paměť a tím dochází k formování a/nebo 

emergenci vědomí. S kruhovou zpětnou vazbou samozřejmě souvisí i jiţ zmiňovaná 

systémová hierarchie a její změny, v jejichţ důsledku pak dochází k formování 

dynamické rovnováhy, tj. zachování nebo obnovení určitého vzoru chování systému.  

Samo-organizace hraje významnou roli v systémech organizované komplexity, která 

v moderní vědě zasahuje do mnoha oborů. Byly rozpracovány některé teorie, zabývající 

se otázkou komplexity a samo-organizace vzhledem k typům systémů, které můţeme 

strukturovat na neţivé, ţivé a kulturní systémy. Teorie se týkají zatím hlavně neţivých a 

ţivých systémů. Jedná se o teorii chaosu, která byla výše jiţ popsána. Dále to je teorie 

disipativních struktur, kterou lze shrnout v konstatování, ţe systémy, které přijímají 

z okolí více energie, neţ jí ztrácí, mohou samovolně měnit svoji povahu a daleko od 

dynamické rovnováhy jsou náchylné k samovolným a nevratným změnám. U ţivých 

systémů se vyskytuje pojem autopoiesis, který vlastně znamená samo-produkci 

stejných struktur. Jde o udrţování organizace systému, tedy vzoru chování, kolem 

kterého konkrétní struktury fluktuují.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tab. 3.2.1 Porovnání vybraných vlastností komplexních systémů 

Zdroj: Rosický
22

 

Jednoduché systémy Komplexní systémy 

Systém je uzavřený vůči okolí; 

případně je mu pravidelně doplňována 

energie. 

Otevřený systém - vyměňuje s okolím 

informace, energii a hmotu. 

Omezený počet prvků a/nebo vazeb 

mezi nimi.  

Velký počet prvků a/nebo vazeb mezi 

nimi. 

Interakce mezi prvky je vymezena 

zákonitostmi, pravidly a normami. 

Interakce mezi prvky obsahuje neurčitost a 

četné odchylky od daných vzorů 

(fluktuace). 

Obvykle jasně daný cíl, jediné pojetí 

systému, dobře vymezené ve 

zřetelných hranicích. 

Často vlastní (vnitřní) cíle a rozmanitá 

pojetí systému, neostré či rozdílně 

vymezené hranice. 

Struktura a vlastnosti systému jsou 

předem dané a více méně neměnné. 

Proměnlivá nebo mlhavá struktura a 

proměnlivé vlastnosti systému. 

Vývoj v čase je zanedbatelný anebo 

řízený. 

Přirozený vývoj systému v čase (evoluce) 

Transformační funkce je zřejmá a 

dobře popsatelná. (Pomocí 

formalizovaných modelů). 

Transformační funkce je málo zřetelná a 

špatně popsatelná. (Na konceptuální 

úrovni). 

Popis konkrétního systému obsahuje 

rozhodující informace v kvantitativní 

formě. 

Popis konkrétního systému obsahuje řadu 

neurčitých informací kvalitativního 

charakteru. 

Komponenty lze uvaţovat jako 

samostatné celky s danými 

neměnnými vlastnostmi. 

Pro vlastnosti systémových komponent je 

významná interakce jejich částí. V mnoha 

případech jsou samotné komponenty 

komplexními systémy. 
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 Rosický Antonín:  Informace a systémy. Nakladatelství Oeconomica Praha, 2009. ISBN 978-80-245-

1629-5, str. 34 
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3.3 Dynamická rovnováha  

Dynamická rovnováha systému je taková rovnováha, kdy se nemění jeho stav, ale 

dochází k jeho vnitřním změnám. Na rozdíl od statické rovnováhy, kdy se nemění stav 

systému ani nedochází k jeho vnitřním změnám. 

Stav dynamické rovnováhy je důsledkem interakce systémových prvků, která můţe mít 

charakter jak záporné, tak i kladné zpětné vazby. Výsledkem je pak vývoj systému v 

čase, který sice udrţuje v minulosti zformulované chování (vzory chování), ale zároveň 

ho mění, obvykle skokovými změnami. Stav dynamické rovnováhy je pak uvaţovaný 

vzor, který můţe být popsán určitými znaky. Konkrétní vývoj systému pak vykazuje 

odchylky od uvaţovaného vzoru. Mnoţství a velikost těchto odchylek přispívají 

k tendenci systému původní vzor měnit a působit tak na dynamiku systému. Na základě 

znalosti zpětných vazeb dynamických systémů je moţné sestavovat jejich modely a 

studovat jejich chování pomocí systémové dynamiky. Dynamickou rovnováhu 

organizace je moţné dosahovat prostřednictvím postupů pro dosaţení udrţitelného 

úspěchu organizace. Celková strategie organizace musí vytvářet podmínky pro 

dosahování dynamické rovnováhy rovněţ. 

3.3.1 Udržitelný úspěch organizace  

V květnu 2010 bylo v České Republice publikováno nové vydání technické normy ČSN 

EN ISO 9004
23

, které vnáší do systému managementu kvality mnohem širší pohled. Bez 

nadsázky lze konstatovat, ţe management kvality je zde povznesen jak na strategický, 

tak i operativní management organizací. Management kvality je moţné ve velké míře 

ztotoţnit s managementem organizace a obráceně to platí také, management organizace 

lze ve velké míře ztotoţnit s managementem kvality. 

V úvodu této normy je citováno, ţe norma poskytuje návod, který má slouţit jako 

podpora při dosahování udrţitelného úspěchu jakékoliv organizace působící 

v komplexním, náročném a stále se měnícím prostředí přístupem managementu kvality. 

Udrţitelného úspěchu organizace dosahuje svou schopností dlouhodobě a rovnoměrně 

plnit potřeby svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Udrţitelného úspěchu 

lze dosáhnout efektivním řízením organizace, věnováním pozornosti jejímu prostředí, 

učením se a vhodnou aplikací zlepšování nebo inovací, popřípadě obojího. Posud citace 

normy. Vidíme, ţe je i zde určitá snaha o spojování zlepšování s inovacemi pro podporu 

dosahování udrţitelného úspěchu organizace. Norma pracuje i s jednou základních 

metod strategického managementu, SWOT analýzou. Norma také uvádí rozšířený 

model procesně orientovaného systému managementu kvality
24

, který můţeme 

přirovnat k systému s vnitřní i vnější zpětnou vazbou, viz obrázek 3.3.1.1.    

 

                                                 

23
 ČSN EN ISO 9004 (2010): Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality; 

ÚNMZ Praha  
24

 ISO 9004 (Third edition 2009-11-01) Managing for the sustained success of an organization – A 

quality management approach; ISO, Geneva, Switzerland, str. V. 
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Obr. 3.3.1.1 Rozšířený model procesně orientovaného systému managementu kvality 

Dosahování udrţitelného úspěchu organizace rámcově stanoví článek 4.2 ISO 9004
25

, 

který celkem jasně deklaruje prostředí organizace jako prostředí měnící se a nejisté. Na 

základě  tohoto faktu pak stanoví doporučené řídící činnosti pro vrcholové vedení 

organizace: 

 vypracovat dlouhodobou plánovací perspektivu, 

 trvale monitorovat a analyzovat prostředí organizace, 

 identifikovat všechny své relevantní zainteresované strany, posuzovat jejich 

individuální potenciální dopad na výkonnost organizace a stanovovat, jak lze 

vyváţeně plnit jejich potřeby a očekávání, 

 být se zainteresovanými stranami neustále v kontaktu a informovat je o 

činnostech a plánech organizace, 

 vytvářet vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli, partnery a dalšími 

zainteresovanými stranami, 

 vyuţívat široký rozsah přístupů, včetně vyjednávání a mediace, k udrţování 

rovnováhy mezi často konfliktními potřebami a očekáváními zainteresovaných 

stran, 

                                                 

25
 ČSN EN ISO 9004 (2010): Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality; 

ÚNMZ Praha, str. 11  
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 identifikovat krátkodobá a dlouhodobá rizika a vytvořit celkovou strategii, 

jejíţ prostřednictvím bude organizace tato rizika sniţovat, 

 předvídat budoucí potřebu zdrojů (včetně kompetencí svých lidí), 

 vytvořit procesy vhodné pro dosahování strategie organizace a schopné rychle 

reagovat na měnící se okolnosti, 

 pravidelně posuzovat shodu s aktuálními plány a postupy a provádět vhodná 

nápravná a preventivní opatření, 

 zajišťovat, ţe lidé v organizaci mají ke vzdělání, a to jak pro svůj vlastní 

uţitek, tak s ohledem na udrţování ţivotaschopnosti organizace a  

 vytvářet a udrţovat procesy inovací a zlepšování.  

Organizace by tedy měla vytvořit systém managementu, který zajišťuje účinné 

vyuţívání zdrojů a rozhodování na základě faktických důkazů. Měla by se soustředit jak 

na spokojenost zákazníků, tak na potřeby a očekávání dalších zainteresovaných stran.  

Řídící činnost vedení organizace týkající se vytváření a udrţování procesů inovací a  

zlepšování je v normě ISO 9004 opět rámcově rozvedena v kapitole 9
26

, která 

vysvětluje, ţe činnosti zlepšování mohou sahat od postupných neustálých zlepšení na 

pracovním místě aţ po zásadní zlepšení celé organizace. Organizace by měla stanovovat 

cíle zlepšování svých produktů, procesů, organizačních struktur a systému 

managementu na základě analýzy dat. Procesy zlepšování by měly fungovat na základě 

strukturovaného přístupu, jako je např. PDCA. Metodika by měla být v souladu 

s procesním přístupem a aplikována na všechny procesy. Organizace by měla zajistit, ţe 

se zlepšování stane součástí kultury organizace. Toho lze dosáhnout poskytováním 

příleţitostí lidem v organizaci účastnit se činnosti zlepšování, a to prostřednictvím jejich 

zmocňování, poskytováním nezbytných zdrojů, vytvořením systému oceňování a 

odměňování za zlepšování a také neustálým zlepšováním efektivnosti a účinnosti 

samotného procesu zlepšování. 

Od zlepšování lze očekávat hlavní přínosy: 

 zlepšenou výkonnost na základě zlepšených způsobilostí organizace 

 sladění činností zlepšování na všech úrovních se strategickým záměrem 

organizace 

 flexibilitu a rychlé reakce na příleţitosti 

 

Aplikování principu zlepšování běţně vede k: 

 zajištění konzistentního přístupu ke zlepšování výkonnosti v rámci celé 

organizace 

 poskytování výcviku v metodách a nástrojích  zlepšování 

 tomu, ţe zlepšování produktů, procesů a systémů je cílem kaţdého jedince 

v organizaci 
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 ČSN EN ISO 9004 (2010): Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality; 

ÚNMZ Praha, str. 29  
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 vytvoření cílových hodnot a měřítek směrování, která umoţní sledovat 

zlepšování 

 uznávání a oceňování zlepšení 

Změny prostředí organizace mohou vyvolat potřebu inovace, aby bylo moţné plnit 

potřeby a očekávání zainteresovaných stran. Organizace by měla identifikovat potřebu 

inovace, vytvořit a udrţovat efektivní a účinný inovační proces a poskytovat související 

zdroje. 

Inovace lze aplikovat na záleţitostech všech úrovní a to změnami: 

 technologie nebo produktu (tj. inovace, které nereagují pouze na měnící se 

potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran, ale také 

předvídají změny v prostředí organizace a ţivotních cyklech produktu) 

 procesů (tj. inovace metod realizace produktu nebo inovace, které mají za cíl 

zlepšení stability procesu nebo sníţení počtu odchylek) 

 Organizace (tj. inovace s cílem udrţet konkurenční výhodu a vyuţít nové 

příleţitosti v případě, ţe se objevují změny v prostředí organizace). 

Načasování zavedení inovace je často výsledkem rovnováhy mezi naléhavostí potřeby 

inovace a zdroji, které jsou dostupné pro její realizaci. Organizace by k plánování a 

určování priorit inovací měla vyuţívat proces, který je v souladu s její strategií. 

Organizace by měla inovační iniciativy podporovat potřebnými zdroji. Vytvoření, 

udrţování a management procesů realizace inovací uvnitř organizace můţe být ovlivněn 

naléhavostí potřeby inovace, cíli inovace a jejich dopadem na produkty, procesy a 

organizační struktury, angaţovaností a aktivitou organizace v oblasti inovací, ochotou 

lidí postavit se proti existujícímu stavu a změnit ho a dostupností nebo postupným 

vývojem nových technologií. Organizace by měla také posuzovat rizika vztahující se 

k plánovaným inovačním aktivitám, včetně zváţení potenciálního dopadu změn na 

organizaci. Zároveň by měla ke zmírnění těchto rizik připravit preventivní opatření a 

v nezbytném případě i plány pro mimořádné události. 

Inovace a zlepšování by mělo být podporováno učením. Aby organizace dosáhla 

udrţitelného úspěchu, je nezbytně potřebné přijmout přístup učení se a učící se 

organizace
27

. Učící se organizace zahrnuje shromaţďování informací o různých 

interních a externích událostech a z různých interních a externích zdrojů, včetně popisu 

úspěchů a chyb a získávání vnitřního pohledu prostřednictvím hloubkové analýzy 

shromáţděných informací. Učení se sjednocuje způsobilosti jednotlivců se 

způsobilostmi organizace. Lze ho dosáhnout propojováním znalostí, myšlenkových 

vzorů a vzorů chování lidí s hodnotami organizace. Hodnoty organizace zahrnují 

hodnoty zaloţené na misi, vizi a strategiích. Učení se dále zahrnuje podporu iniciativ 

v rámci učení se a vedení a řízení lidí podporované chováním vrcholového vedení, 

stimulaci vytváření sociálních sítí, propojení, interaktivity a sdílení znalostí uvnitř i vně 

organizace, udrţování systémů učení se a sdílení znalostí, oceňování, podporu a 
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odměňování zlepšení kompetencí lidí, kterého bylo dosaţeno procesy učení se a sdílení 

znalostí a oceňování kreativity a podporu rozličnosti názorů různých lidí uvnitř 

organizace. Rychlý přístup k takovým znalostem a jejich vyuţívání můţe zvýšit 

schopnost organizace dosáhnout udrţitelného úspěchu a tento stav dlouhodobě 

udrţovat.    

3.3.2 Strategie organizace 

Klasický model strategického pohybu organizace se stal známý pod pojmem „Důraz na 

rovnováhu“. Tento klasický model je uveden na následujícím obrázku 3.3.2.1 a ukazuje 

období kontinuity strategie, kdy zůstává strategie po delší periodu neměnná nebo se 

mění inkrementálně. Mohou nastat i období ve vývoji organizace, kdy se strategie mění 

kolísavě nebo je potřebné provést transformační změnu.  

 

 

Zdroj: Johnson
28

 

Obr. 3.3.2.1  Modely strategického vývoje organizace 

 

Na obrázku 3.3.2.1 je tedy uveden i model transformační změny a model kolísavý. Tyto 

dva modely jsou vhodné a pouţitelné v komplexních systémech pro dosahování 

dynamické rovnováhy systému. Tento názor je moţné do jisté míry podpořit i závěry 

Michaela E. Portera uvedené v jeho článku „Co je strategie“
29

 uveřejněného v HBR, ve 

kterém se zmiňuje i o problematice zlepšování a TQM. Uvádí, ţe manaţeři musí být 

flexibilní, aby dokázali rychle reagovat na konkurenční a trţní změny. Musí neustále 

provádět benchmarking aby dosáhli nejlepší výkonnost. Musí agresivně provádět 

outsourcing, aby získali efektivnost.  Musí přijmout několik klíčových kompetencí 

v soutěţi udrţet se před ostatními. Budování pozice (positioning – jedna 

z marketingových strategií) je jako základní strategie opouštěna s tím, ţe je příliš 
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statická pro dnešní dynamické trhy a technické změny. Rivalové mohou rychle 

okopírovat jakoukoliv trţní pozici a konkurenční výhoda je při nejmenším dočasná. 

Pravda, rivalita se sniţuje tím, ţe se trhy globalizují. Pravda je také to, ţe organizace 

řádně investují energii, aby se staly štíhlejšími a flexibilnějšími. V mnoha odvětvích to, 

co nazýváme hyperkonkurencí, je sebezničující a ne nevyhnutelný dopad měnícího se 

paradigmatu konkurence. Podstata problému spočívá v chybném rozlišování operační 

efektivnosti a strategie. Hledání produktivity, kvality a rychlosti zplodilo pozoruhodný 

počet manaţerských nástrojů a technik: TQM, benchmarking, time-based competition, 

outsourcing, partnering, reengineering, change management a další.  Ačkoliv výsledek 

operačních zlepšení byl často zřetelný, mnoho organizací bylo frustrováno jejich 

neschopností udrţet stálou ziskovost a udrţitelný úspěch. Kousek za kouskem, většinou 

nepostřehnutelně, manaţerské nástroje ovlivnily tvorbu strategie. Protoţe manaţeři tlačí 

na zlepšování na všech frontách, tak se pohybují dál od ţivotaschopné konkurenční 

pozice. Můţeme prohlásit, ţe operační efektivnost je nezbytná, ale ne dostačující.  

Operační efektivnost a strategie jsou obě podstatné pro excelentní výkonnost, která 

je nadevše hlavní cíl kaţdé organizace. Ale ty pracují různými způsoby. Organizace 

můţe překonat své rivaly pouze tím, ţe se bude od nich odlišovat a tuto odlišnost si 

dokáţe udrţovat. Musí zákazníkovi dodávat vyšší hodnotu nebo vytvořit srovnatelnou 

hodnotu v nízkých nákladech, nebo postupovat oběma směry. Matematika dobré 

ziskovosti a úspěšnosti je jednoduchá. Kdyţ organizace bude dodávat vyšší hodnotu, 

pak si bude moci dovolit vyšší jednotkové ceny. Vyšší efektivnost bude mít zase vliv na 

niţší jednotkové náklady. Konečně, všechny rozdíly mezi organizacemi v nákladech 

nebo cenách pochází ze stovek aktivit, které vytvářejí - vyrábí, provádí montáţe, 

prodávají a dodávají jejich výrobky takové, jak ţádají zákazníci a trénují své 

zaměstnance. Náklady jsou generovány prováděním aktivit a nákladová výhoda vyplývá 

z provádění určitých aktivit efektivněji, neţ je provádí konkurent. Jednoduše, 

diferenciace vyrůstá jednak z výběru aktivit a jednak z toho, jak jsou prováděny.  

Aktivity jsou pak základními jednotkami konkurenční výhody. Celková výhoda nebo 

nevýhoda vyplývá ze všech aktivit organizace, ne pouze z několika, vyplývá tedy 

z komplexity systému. Operační efektivnost (OE) znamená provádění obdobných 

aktivit lépe, neţ je provádějí konkurenti. Operační efektivnost zahrnuje, ale není 

omezena účinností. To zahrnuje jakýkoliv počet činností, které umoţňují organizaci 

lépe vyuţívat vstupy, např. redukováním defektů ve výrobě nebo rychlejším vývojem 

výrobků. S tím v kontrastu, strategické budování pozice znamená provádění odlišných 

aktivit od konkurentů nebo provádění obdobných aktivit odlišnými způsoby.  

Mezi organizacemi jsou pronikavé rozdíly v operační efektivnosti. Některé organizace 

jsou schopné získat více z jejich vstupů neţ ostatní, protoţe eliminují úsilí nesprávným 

směrem, pouţívají výkonnější technologie, lépe motivují své zaměstnance nebo jsou 

schopny lépe řídit jednotlivé aktivity nebo soubor aktivit. Takové rozdíly v operační 

efektivnosti jsou důleţitým zdrojem rozdílů v ziskovosti mezi konkurenty, protoţe 

přímo ovlivňují relativní nákladovou pozici a úroveň diferenciace. Rozdíly v operační 

efektivnosti byly v centru Japonské výzvy Západním organizacím v 80-tých letech. 

Japonci byli před svými konkurenty v operační efektivnosti, protoţe mohli nabídnout 
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niţší náklady a současně prvotřídní kvalitu. Stojí za to věnovat se tomuto bodu, protoţe 

mnoho úvah o konkurenci na tom závisí. Představme si na chvíli hranici produktivity 

(viz obrázek 3.3.2.1), která tvoří sumu všech nejlepších praktik v daném čase. 

Uvaţujme ji jako maximální uţitnou hodnotu, ve které organizace dodává příslušný 

výrobek nebo sluţbu za dané náklady, při pouţití nejlepších technologií, zkušeností, 

manaţerských technik a nakupovaných vstupů. Hranice produktivity se můţe aplikovat 

na individuální aktivity, na skupiny aktivit jako jsou procesy a výroba a stejně tak ke 

všem aktivitám organizace. Kdyţ organizace zlepšuje svoji operační efektivnost, pak se 

pohybuje směrem k hranici produktivity. Zlepšování můţe vyţadovat kapitálové 

investice, jiné zaměstnance nebo jednoduše nový způsob managementu.       

 

 

            Zdroj: Porter
30

 

Obr. 3.3.2.1 Operační efektivnost versus strategická pozice 

 

Hranice produktivity se však neustále posouvá dopředu, protoţe jsou neustále vyvíjeny 

nové technologie, způsob managementu se vyvíjí a stejně tak se nové vstupy stávají 

dostupnějšími. Štíhlá výroba, která ovlivnila rodinu aktivit, umoţnila podstatné zlepšení 

výrobní produktivity a vyuţití aktiv. Nejméně poslední dekádu měli manaţeři v hlavách 

zlepšování operační efektivnosti. Prostřednictvím programů TQM, time-based 
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konkurence a benchmarkingu měnili to, jak mají provádět aktivity, aby eliminovali 

neefektivnost, zlepšili spokojenost zákazníků a dosáhli nejlepších postupů. Manaţeři 

doufali, ţe udrţí neustálé posouvání hranice produktivity svých organizací tím, ţe 

budou vyuţívat zlepšování, posilování, management změny a učící organizaci. 

Popularita outsourcingu vycházela z toho, ţe je obtíţné provádět všechny aktivity 

produktivně tak, jak je provádějí specialisté. Organizace, které se pohybují směrem 

k hranici produktivity, často vyuţívají více dimenzí výkonnosti současně. Např. 

výrobci, kteří přijali v 80tých letech japonskou praxi rychlých změn, byli schopni 

sniţovat náklady a zlepšovat odlišnost současně. Věřilo se tomu, ţe je tento rozpor 

(trade-offs) realizovatelný jako např. vztahy mezi defekty a náklady, ovšem ukázalo se 

to být pouhými iluzemi, vytvořenými špatným vysvětlením operační efektivnosti. 

Manaţeři se naučili odstraňovat takové mylné rozpory (trade-offs). 

Zlepšování operační efektivnosti je nezbytné, aby se zachovala dobrá ziskovost. Avšak, 

to není obvykle dostatečné. Několik organizací dokázalo úspěšně konkurovat na základě 

operační efektivnosti po delší dobu, ale bylo pro ně stále těţší se udrţet před 

konkurenty. Ten nejjasnější důvod je rozšiřování nejlepší praxe. Konkurenti mohou 

rychle napodobit manaţerské techniky, nové technologie, zlepšování vstupů a výborné 

uspokojování potřeb zákazníků. Nejlepší pouţitelná řešení – ta, která mohou být pouţita 

v nastavení více dimenzí – rozšířit nejrychleji. Rozšíření technik OE zrychlila i podpora 

konzultantů. OE konkurence posouvá hranici produktivity dopředu a tím zvedá laťku 

pro kaţdého. Ale ačkoliv taková konkurence produkuje absolutní zlepšení, tak to 

nevede k relativnímu zlepšení pro kaţdého. Je to moţné dokumentovat na příkladu 

amerického tiskařského průmyslu. Jsou 4 hlavní konkurenti, kteří obsluhují všechny 

typy zákazníků, nabízejí to samé pole technologií, investují do stejných zařízení, 

provádějí své procesy rychleji a rovněţ redukují počet zaměstnanců. Ale většina zisků 

ze zvýšení produktivity zůstává na straně zákazníků a dodavatelů zařízení a neprojevuje 

se v dlouhodobé ziskovosti organizace. Dokonce zisk největšího z nich, který byl 

průběţně 7% v 80tých letech, poklesl pod 4,6% v roce 1995. Tento vzor chování se 

odehrává i v ostatních odvětvích průmyslu. Dokonce i Japonci, pionýři nové 

konkurence, trpí trvale nízkými zisky. Konkurenční konvergence, která je subtilnější a 

záludnější, je dalším důvodem, ţe zlepšená operativní efektivnost je nedostatečná.  Čím 

více benchmarkingu organizace provádějí, tím více jsou si podobné. Čím více aktivit, 

vzhledem k efektivnosti, rivalové outsourcují u třetích stran, často jsou to stejné 

aktivity, tím více se tyto aktivity stávají generickými. Protoţe rivalové napodobují jeden 

druhého ve zlepšování kvality, časech výrobních cyklů nebo v dodavatelském 

partnerství, strategie konvergují a konkurence se stává řadou závodů stejnými cestami, 

takţe nikdo není vítězem. Konkurence zaloţená jen na samotné operativní efektivnosti 

je vzájemně destrukční, vedoucí k válkám opotřebení, které mohou být zastaveny pouze 

omezením konkurence. Současná vlna průmyslové konsolidace prostřednictvím 

spojování organizací dává smysl v kontextu OE konkurence. Řízeni tlaky výkonnosti, 

ale bez strategické vize, organizace po organizaci neměly lepší myšlenku, neţ koupit 

své konkurenty. Ti konkurenti, kteří zůstali stát samostatně, jsou často ti, kteří přeţili 

ostatní a ne organizace s opravdovou výhodou. Po dekádě velkolepých zisků v operační 

efektivnosti mnoho organizací čelí poklesu výnosů. Zlepšování vyleptalo mozky 
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manaţerů. Ale jeho nástroje nevědomky táhly organizace směrem k napodobování a 

stejnorodosti. Postupně nechali manaţeři operační efektivnost suplovat strategii.  

Výsledkem je nulová konkurence, stagnující nebo klesající ceny a tlaky na náklady, 

které kompromitují organizaci ve schopnosti dlouhodobě investovat do podnikání.     

Jak bylo uvedeno výše, operační efektivnost však není strategie. Je nezbytnou, ale ne 

dostačující podmínkou z pohledu strategie organizace. Jak operační efektivnost, tak 

strategie organizace, jsou nezbytné pro získání její vynikající výkonnosti, coţ je určitě 

cílem téměř všech organizací. Z pohledu řízení udrţitelného rozvoje je nutné tento fakt 

nepřehlíţet a jednoznačně jej také odráţet ve zlepšování organizace, které zahrnuje i 

inovace.  Organizace můţe překonat své rivaly pouze tím, ţe se bude od nich odlišovat 

a tuto odlišnost si dokáţe udrţovat. Musí zákazníkovi dodávat vyšší hodnotu nebo 

vytvořit srovnatelnou hodnotu v nízkých nákladech, nebo postupovat oběma směry. 

Vybudování a udrţování odlišnosti vyţaduje stovky aktivit organizace. Jednoduše lze 

konstatovat, ţe odlišnost vychází jak z výběru aktivit, tak na tom, jak jsou prováděny. 

Strategie není jen o operační efektivnosti, ale také o aktivitách organizace a jejich 

propojování. To znamená, ţe můţeme strategii vyjádřit záměrně vybraným souborem 

aktivit tak, aby organizace byla schopna poskytovat odlišný unikátní mix hodnot.  

Záměrně vybraný soubor aktivit a jejich vazby můţeme nazývat systémem (viz obrázek 

3.3.2.2). Samozřejmě, konkurenční výhodu organizace a její udrţování můţeme řídit 

tímto vhodným systémem aktivit.  

 

Zdroj: Porter
31

 

Obr. 3.3.2.2 Příklad systému aktivit společnosti Ikea 
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Spojíme-li procesy spolu s aktivitami organizace, dostáváme i základ toho, jak 

přistupovat ke zlepšování organizace. Je potřebné, aby zlepšování organizace výrazně 

podporovalo odlišnost systému aktivit organizace od konkurenčních. Také, aby 

napomáhalo udrţet a zlepšovat konkurenční pozici organizace, která bývá zaloţena na 

vztahu se zákazníky nebo na odlišnosti a variabilitě výrobků a sluţeb organizace. Ve 

finále, je potřebné pojmout zlepšování organizace jako vlastnost nebo funkci systému, 

nikoliv jako pouhý systémový prvek. 

 

3.4 Teorie inovací  

V kapitole 2 je uvedeno vysvětlení některých termínů, včetně termínu zlepšování. 

Termín zlepšování je chápán jako jakákoliv změna v systému, která vede k jeho vyšší 

efektivnosti. Stejným způsobem můţeme definovat jak zlepšování, tak i inovace.  

Inovace způsobují, ţe produkty, systémy a jejich uspořádání se vzdalují svému 

původnímu stavu o různou vývojovou vzdálenost. Tato vývojová vzdálenost se nazývá 

řád inovace
32

. Na jednotlivé změny v rámci zlepšování lze pohlíţet stejným způsobem 

jako na inovace a je moţné jim přiřadit určitý řád inovace.    

Heřman
33

 uvádí, ţe inovace v nejširším smyslu představují zpravidla pozitivní změnu 

vývoje různých systémů. Od biologických aţ po společenské. Inovační činnost se ve 

výrobních organizacích soustřeďuje převáţně na procesy tvorby nových produktů, 

zkvalitňování stávajících produktů a zlepšování procesů jak technických, tak i 

netechnických, zahrnujících i řízení a správu organizace. Zakladatel teorie inovací a 

technického rozvoje J. A. Schumpeter pod pojem inovace zahrnul: 

1. výrobu nového výrobku nebo výrobu existujícího výrobku v nové kvalitě 

2. zavedení nového výrobního procesu nebo metodiky do výroby 

3. pouţití nového, dosud neznámého zdroje surovin 

4. vytvoření nové organizace výroby 

5. získání nového trhu 

Inovace je tedy proces provádění neustálých změn, který přináší organizaci určité 

konkurenční výhody a má za úkol zvýšit její konkurenceschopnost danou třemi 

hlavními faktory: kvalita, dodací lhůta a cena. F. Valenta povaţuje inovaci za 

jakoukoliv změnu ve struktuře výrobního organizmu. V tomto pojetí není tedy pojem 

inovace omezen na kvalitativní změny výše uvedených činností organizace, ale zahrnuje 

také kvantitativní změny a změny v řízení organizace. Inovace lze v podstatě rozdělit na 

dvě velké skupiny. Jsou to inovace technické, vytvářející nové výrobky, nové procesy, 

významné změny výrobků a procesů. Druhou skupinou jsou inovace netechnické, 

vytvářející zejména inovace v managementu firem, např. implementace pokrokových 
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metod řízení a rozhodování, významné změny ve struktuře organizací a změny ve 

strategické orientaci organizace. 

Inovační proces lze chápat jako komplexní vývojový a zároveň tvůrčí proces, který 

postihuje všechny subystémy organizace jako komplexního systému. Inovační proces je 

moţné vyjádřit několika sekvenčními činnostmi: 

1. zjištění určité potřeby 

2. invenční stadium (hledání myšlenky) 

3. vývoj, transformace myšlenky do příslušné technické nebo netechnické 

inovace 

4. implementace do vnitřního nebo vnějšího prostředí organizace 

5. kontrola dosaţeného efektu inovace a stupně uspokojení zákazníků. 

Inovační potenciál organizace významně určuje schopnost přeţití a udrţitelný úspěch 

organizace v turbulentním prostředí. Inovační potenciál lze vyjádřit asi šesti oblastmi: 

1. systém řízení inovací 

2. potenciální lidské zdroje 

3. podpora výzkumu a vývoje 

4. tvorba nových znalostí 

5. sdílení, přenos a aplikace znalostí 

6. financování inovací 

Inovační výkonnost organizace je výsledkem vyuţívání jejího inovačního potenciálu a 

lze ji měřit např. trţbami nebo ziskem z inovací, produktivitou práce atd.    

Inovace je konečným produktem lidské tvořivé aktivity. Tvořivost, čili kreativita je 

schopnost člověka překonat existující stav věcí a vztahů, včetně sebe sama. Stupeň 

sloţitosti tvořivé lidské aktivity je jako invence myšlenkovým základem řádu inovace. 

Tabulka 3.4.1 uvádí přehledně řády inovací a jejich vysvětlení.  

Pokorný zavádí pojem komplexní inovace, která tvoří systém inovací vznikajících na 

základě impulzu podnětné inovace, který zabezpečuje dosaţení plného efektu 

inovačního procesu. Pojem komplexní inovace a jejího horizontálního a vertikálního 

řetězení znázorňuje obrázek 3.4.1. Stejně tak obrázek 3.4.1 objasňuje, co znamená akční 

radius inovace R. Je zřejmé, ţe vymezuje oblast výrobního systému, který zasahuje 

podnětná inovace. 

Pokorný zavádí také pojem pravidla akčního radia, který znamená dodrţet zásadu, ţe 

podnětnou inovaci lze úspěšně realizovat jen tehdy, budou-li zabezpečeny všechny 

vyvolané inovace. Nedodrţení tohoto pravidla vede k nekomplexní inovaci a tím ke 

značným časovým a ekonomickým ztrátám. 
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Tab. 3.4.1 Klasifikace řádu inovací 

    Zdroj: Pokorný
34

   

Řád inovace Stručná charakteristika inovace Název inovace 

0. Následky degeneračních procesů ve výrobním 

systému se odstraňují regeneračními procesy 
Obnova 
původních kvalit 

1. Rostoucí poţadavky výrobního systému se řeší 

rozšiřováním zdrojů 

Změna kvanta 

2. Rostoucí poţadavky výrobního systému se řeší 

přeskupováním zdrojů 
Adaptace 
výrobního 

systému 

3. Rostoucí poţadavky výrobního systému se řeší 

prostou racionalizací výrobku a výrobního 

procesu 

Změna kvality 

4. Modernizací výrobku se dosáhne změna jedné 

nebo několika funkcí 

Nová varianta 

5. Úplnou rekonstrukcí výrobku se dosáhne 

změny všech jeho významných funkcí, ale 

konstrukční koncepce zůstává zachována 

Nová generace 

6. Novým projektem výrobku se změní 

konstrukční koncepce, ale uplatňuje se 

původní princip 

Nový druh 

7. Nové vědeckotechnické řešení umoţní uplatnit 

zcela nový princip 

Nový rod 

 

 

Zdroj: Pokorný
35

 

Obr. 3.4.1 Řetězení komplexní inovace 

                                                 

34
 Pokorný Jiří: Řízení technického rozvoje. Ediční středisko ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00559-3, 

str. 22 
35

 Pokorný Jiří: Řízení technického rozvoje. Ediční středisko ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00559-3, 

str. 23 
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Tabulka 3.4.1 a obrázek 3.4.1 působí více méně jako jistá teorie inovací týkající se 

pouze technických inovací. Podíváme-li se na ně očima komplexních systémů 

s kruhovými zpětnými vazbami vyvolávajícími dynamiku systému, pak musíme dojít i 

k závěru, ţe v rámci akčního radia podnětné technické inovace se mohou vyskytovat i 

netechnické inovace. Stejně tak podnětná netechnická inovace můţe mít v akčním radiu 

zřetězenou technickou inovaci. Myslím, ţe je také moţné nalézt vzájemný vztah mezi 

akčním radiem komplexní inovace a komplexitou systému. Čím bude komplexita 

systému větší, tím větší bude akční rádius, respektive čím větší bude komplexita 

systému, tím větší bude mnoţina horizontálně a vertikálně zřetězených inovací. Vlivem 

dynamiky systému bude mít tato mnoţina určitou fluktuaci.   

Valenta rozpracoval problematiku spojení tvořivé lidské aktivity, inovací a efektů 

z inovací, jako logického kauzálního spojení těchto tří fenoménů inovačních procesů. 

Jirásek zastává názor, ţe inovace není jen posláním odborníků, jako vědců, techniků a 

dalších pracovníků, kteří se podílejí na inovačních procesech, ale i manaţerů a 

podnikatelů, kteří na druhé straně mohou spojit příspěvky jednotlivých inovátorů a 

inovací ve smysluplný a efektivní organický celek. Inovace jsou jedním z nástrojů 

manaţerů a podnikatelů v konkurenčním boji a oni musí především hledat zdroje 

inovací. Inovační aktivity vyţadují systém, nástroje a organizovanou metodu. Toto musí 

být systematické a řízené a musí to přinášet cílevědomé a efektivní inovace.  

Jednou z formalizovaných metod pro tvorbu hlavně technických inovací je metoda 

TRIZ (Теория Решения Изобретательских Задач) spolu s ARIZ (Алгоритм    

Решения Изобретательских Задач). Teorii TRIZ vypracoval Genrich S. Altschuller na 

základě velkého mnoţství prozkoumaných patentů (asi 1,5 mil. patentů), kdy dospěl 

k názoru, ţe úspěšný vynález spočívá ve stejných myšlenkových strategiích. Kaţdému 

nápadu a kaţdému vynálezu předchází systematický proces, který je moţno zarámovat 

do určitých pravidel, vytvořených z průzkumu patentů. Vyuţijí-li se tato pravidla, je 

moţné cíleně řídit tvůrčí procesy a tím systematicky generovat ţivotaschopné a 

efektivní inovace. Základním předpokladem pro inovační nalézání problému je 

existence rozporu mezi technickými poţadavky. Altschuller definoval, ţe všechny 

moţné technické poţadavky lze popsat pomocí 39 všeobecně platných parametrů. Dále 

definoval, ţe všechny myslitelné rozpory mezi technickými poţadavky lze vyřešit 

pomocí 40 všeobecně platných inovačních principů. Pro tento způsob řešení se pouţívá 

matice rozporů
36

. Postup řešení problému pomocí TRIZ probíhá ve čtyřech krocích: 

1. Definice konkrétního problému 

2. Přeměna konkrétního problému na abstraktní vymezení problému 

3. Nalezení abstraktního řešení na abstraktní úrovni 

4. Přeměna abstraktního řešení zpět do reálné úrovně a převedení na konkrétní 

princip řešení 

                                                 

36
  http://www.triz40.com/aff_Matrix.htm 
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Příklad řešení jednoduchého problému je uveden na obrázku 3.4.2. 

 

Zdroj: Toepfer
37

 

Obr. 3.4.2 Postup pro nalezení řešení pomocí TRIZ při vaření mléka 

 

Altschuller vyvinul také jiţ zmíněný ARIS, kdy jsou předcházející čtyři kroky řešeny 

v následujících pěti fázích
38

: 

1. Výběr úkolu (Hledání cíle a formulování problému) 

2. Upřesnění úkolu (Přeměna problému) 

3. Analytické stadium (Systémová/ Modelová analýza) 

4. Operativní stadium (Hledání řešení a jeho vymezení) 

5. Syntetické stadium (Ideální výsledek a realizace řešení) 

Metoda TRIZ – ARIS je doporučována a pouţívána ve filozofii zlepšování Six Sigma, 

kdy se pouţívá v rámci DFSS (Design for Six Sigma) v cyklu DMADV a také v rámci 

cyklu DMAIC pro řešení zlepšování v celém systému organizace. Velmi dobře je 

pouţití metody TRIZ uvedeno v dokumentu 4_9_TRIZ
39

. 

                                                 

37
 Töpfer Armin a kolektiv: Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Computer press, Brno, 

2008. ISBN 978-80-251-1766-8, str. 139  
38

 Töpfer Armin a kolektiv: Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Computer press, Brno, 

2008. ISBN 978-80-251-1766-8, str. 140  
39

 home.zcu.cz/~vacekj/InnoSkills/WP2_CZ/4_9_TRIZ.doc 

 

http://home.zcu.cz/~vacekj/InnoSkills/WP2_CZ/4_9_TRIZ.doc
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Pokud jde o efekty z inovací, pak je můţeme rozdělit na tři skupiny efektů s jejich 

podskupinami a některými příklady: 

1. Technické 

a. přímé – vyjádřené v technických hodnotách 

b. nepřímé – získání zkušeností a know-how 

2. Ekonomické 

a. přímé – růst trţeb, růst zisku, pokles nákladů 

b. nepřímé – sníţení trţního podílu konkurence 

3. Ostatní 

a. systémové – dopad na ţivotní prostředí, sociální dopad 

b. individuální – vědecké a společenské uznání, seberealizace 

Časová závislost inovace vlastně určuje tzv. ţivotní cyklus produktu, který je tvořen 

čtyřmi fázemi, uvedení produktu na trh, růst, zralost a úpadek. Ve většině případů se 

můţe modelovat S křivkou. Obrázek 3.4.3 zobrazuje časovou závislost inovace, 

vytvářející ţivotní cyklus produktu, která je daná S křivkou.  

 

Zdroj: Pokorný
40

 

Obr. 3.4.3 Ţivotní cyklus inovace 

 

První derivací S křivky z obrázku 3.4.3 se dostáváme k ţivotnímu cyklu inovace 

vyjádřené tempem jejího rozšiřování, které uvádí obrázek 3.4.4. Můţeme to chápat jako 

analogii rychlosti, zjištěné z první derivace dráhy podle času. Fáze rozšiřování podle 

obrázku 3.4.4 je totoţná s inovačním cyklem podle obrázku 3.4.5. Obrázek 3.4.5 uvádí 

sled následujících inovací (1, 2, 3, 4….), kdy kaţdá následující inovace začíná na konci 

inovačního cyklu předcházející inovace a tak je vytvářen tok inovací.  

                                                 

40
 Pokorný Jiří: Řízení technického rozvoje. Ediční středisko ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00559-3, 

str. 17 
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Zdroj: Pokorný
41

 

Obr. 3.4.4 Ţivotní cyklus inovace jako průběh tempa rozšiřování 

 

 

Zdroj: Pokorný
42

 

Obr. 3.4.5 Vyjádření toku inovací 

 

Je asi neoddiskutovatelný fakt, ţe inovace a jejich tok jsou jedením ze základních 

atributů vývoje společnosti. Schumpeter jiţ začátkem minulého století definoval 

cyklický tvar jejího vývoje ve spojení s řádem inovací, na kterých závisí hospodářské 

                                                 

41
 Pokorný Jiří: Řízení technického rozvoje. Ediční středisko ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00559-3, 

str. 18 
42

 Pokorný Jiří: Řízení technického rozvoje. Ediční středisko ČVUT Praha, 1991. ISBN 80-01-00559-3, 

str. 18 
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cykly. Obrázek 3.4.6 uvádí Schumpeterovo schéma hospodářských cyklů, ve kterém je 

znázorněn  Kitchinův (asi 3 roky), Juglarův (9 aţ 10 let), Wardwellův (asi čtvrtstoletí) a 

Kundratěvův (asi půlstoletí) cykl. Je zde znázorněna i superpozice jednotlivých cyklů, 

která pak zobrazuje v podstatě reálný průběh cyklů.  

 

 

Zdroj: Valenta
43

 

Obr. 3.4.6 Schumpeterovo schéma hospodářských cyklů 

 

V tabulce 3.4.1 jsou uvedeny řády inovací, které se více vztahují k technickým 

inovacím. V tabulce 3.4.2 je obecnější pohled na řády inovací, nicméně velké rozdíly 

zde nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43
František Valenta: Inovace v manžerské praxi. Velryba, 2001. ISBN 80-85860-11-2, str. 30  
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Tab. 3.4.2 Řády inovací 

Zdroj: Valenta
44

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44
František Valenta: Inovace v manžerské praxi. Velryba, 2001. ISBN 80-85860-11-2, str. 30  
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4. Analýza způsobů řešení zlepšování a přístupů k řízení 

v organizacích  

Tato kapitola popisuje vlastní výzkum dané problematiky a uvádí jeho výsledky, včetně 

komentářů k těmto výsledkům. 

4.1 Definice výzkumu 

Většina organizací se snaţí, ale s různým úspěchem, budovat svůj dlouhodobý úspěšný 

ţivot a ve strategiích směřují k udrţitelnému úspěchu jako k trvalému cíli. Pro budování 

dlouhodobého úspěšného ţivota organizace ve velké míře pouţívají zlepšování jak 

produktů a sluţeb organizace, tak i všech ostatních činností pro zabezpečení produktů a 

sluţeb. Hlavním důvodem pro zpracování tohoto výzkumu je tedy zjištění odpovědí od 

vzorku organizací na několik otázek, které charakterizují postoje a činnosti organizací 

směřující k zajištění jejich udrţitelného úspěchu v turbulentním prostředí 

prostřednictvím zlepšování. Cílem výzkumu je jednak identifikace postojů a pak také 

úrovně uţívání metod zlepšování, zjištěná z odpovědí na níţe uvedené otázky: 

1. Uvědomují si organizace ve větší míře, ţe podnikají v turbulentním prostředí?  

2. Povaţují organizace ve větší míře organizaci, z pohledu řízení, za nelineární 

systém? 

3. Mají organizace ve větší míře systémově upraveno zlepšování v rámci systémů 

řízení kvality? 

4. Pouţívají organizace pro zlepšování ve větší míře metodiky se systémovým 

dopadem? 

5. Spojují ve větší míře organizace zlepšování s inovacemi? 

6. Pouţívají organizace pro řízení a rozhodování ve větší míře sofistikované 

systémové metody? 

7. Spojují organizace zlepšování ve větší míře pouze se zlepšovatelským hnutím? 

8. Je zlepšování ve větší míře obsaţeno ve strategii firmy? 

9. Pouţívají organizace při tvorbě inovací ve větší míře systémové metody? 

10. Spojují organizace ve větší míře zlepšování pouze s řešením neefektivnosti? 

11. Podporují organizace ve větší míře specifickým způsobem zlepšování?  

V dalších odstavcích jsou shrnuty poznatky a důvody pro volbu jednotlivých otázek, 

vycházející ze současného stavu poznání příslušných oblastí a vlastních pozorování a 

zkušeností.  

Otázka 1: Uvědomují si organizace ve větší míře, že podnikají v turbulentním 

prostředí? 

Kaţdá organizace usiluje o co nejlepší výsledky v současném turbulentním 

podnikatelském prostředí, které se pak transformují do zdrojů organizace a to především 

zdrojů pro její růst a rozvoj. Téměř nikdo nepochybuje o tom, ţe mezi zdroji organizace 

a jejím růstem a rozvojem existuje oboustranný kauzální vztah. Dostatek zdrojů můţe 

významně podporovat rychlost a kvalitu rozvoje organizace a také obráceně, kvalitně 

řízený rychlý rozvoj organizace můţe výrazně napomáhat tvorbě jejích zdrojů. V roce 
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1980 napsal Peter F. Drucker poutavou knihu „Management in turbulent times“, ve 

které se uţ v minulém století zabýval problematikou způsobu řízení organizací pod 

vlivem vnějších nepředvídatelných změn a turbulencí.  Tato kniha
45

 byla v roce 1994 

vydaná i v České Republice. Drucker zde hovoří o tom, ţe turbulence je svou podstatou 

jevem nepravidelným, nelineárním a nevypočitatelným, je ji však moţno analyzovat, 

předvídat a řídit její základní příčiny. V turbulentních dobách je prvním úkolem řízení 

zajistit schopnost přeţití příslušné organizace, dbát na její strukturální sílu a solidnost, 

na její schopnost se vzpamatovat ze zasaţených úderů, přizpůsobovat se náhlým 

změnám a chopit se nových příleţitostí. Pro přeţití organizace musí být určitý objem 

růstu. Je třeba, aby organizace rozlišovala mezi růstem správného a nesprávného druhu. 

Jakýkoliv růst, který během krátké doby vede ke všeobecnému zvýšení všech sloţek 

produktivity zdrojů organizace, je růstem zdravým. Takový růst je potřeba stimulovat a 

podporovat. Naproti tomu růst pouze objemu, který není doprovázen růstem 

produktivity, je pouze růstem „tuku a ne svalů pro větší sílu“. Slova F. Druckera velmi 

výstižně a stručně vyjadřují to, co by si měly dnešní organizace uvědomovat a jak by se 

měly chovat v turbulentním prostředí.   

Otázka 2: Považují organizace ve větší míře organizaci, z pohledu řízení, za 

nelineární systém? 

Jako nelineární se označují ty vztahy, které jsou charakteristické disproporčními 

reakcemi na změny nezávislé proměnné. Nelineární systémy se vyznačují také tím, ţe 

zde neplatí princip superpozice. V nelineárních systémech můţe velmi malá změna 

nezávislé proměnné vyústit ve velkou, dokonce nekonečně velkou, reakci závislé 

proměnné. Nelineární systém lze teoreticky identifikovat dost snadno. Zaveďme na 

vstup systému změnu nebo změny o určité frekvenci a sledujme výstup systému. Pokud 

systém na vstupní frekvenci reaguje odlišnou výstupní frekvencí, pak se určitě nejedná 

o lineární systém. Otázkou je např. schopnost reakce organizace na měnící se 

poţadavky zákazníků, kdy tyto poţadavky jsou nezávislou proměnnou. I na tomto místě 

lze odkázat na slova F. Druckera „Turbulence je svou podstatou jevem nepravidelným, 

nelineárním a nevypočitatelným, je ji však možno analyzovat, předvídat a řídit její 

základní příčiny.“ s tím, že systém, který je v interakci s nelineárním prostředím, musí 

vnitřně reagovat rovněž nelineárně pro svůj dlouhodobě udržitelný úspěch.   

Otázka 3: Mají organizace ve větší míře systémově upraveno zlepšování 

v rámci systémů řízení kvality? 

Zlepšování procesů organizace je jedním ze základních principů a pilířů systémů řízení 

kvality, které vesměs vyţadují, aby organizace neustále zlepšovala jejich efektivnost 

prostřednictvím vyuţívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, 

nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu kvality. 

Zlepšování výkonnosti organizace má být jejím trvalým cílem. Zkráceně lze zlepšování 

téţ vyjádřit jako nepřetrţitý tok změn k vyšší efektivnosti stávajícího stavu. Úroveň 

systémového přístupu organizace ke zlepšování je moţné ověřit z odpovědí na 

následující podotázky k otázce 3: 

                                                 

45
 Peter F. Drucker, Řízení v turbulentní době: Management Press (1994), ISBN 80-85603-67-5 
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 Obsahuje politika kvality princip zlepšování? 

 Odráţí se cíle zlepšování v cílech kvality? 

 Provádí se zlepšování technických procesů? 

 Provádí se zlepšování netechnických procesů? 

 Má organizace zpracovaný systémový dokument pro řízení zlepšování? 

Systémový přístup ke  zlepšování a jeho těsná vazba s inovacemi může efektivněji 

ovlivňovat udržitelný úspěch organizace.   

Otázka 4: Používají organizace pro zlepšování ve větší míře metodiky se 

systémovým dopadem? 

 Pokud jde o metodiky zlepšování, pak lze uvaţovat několik v dnešní době 

nejpouţívaných metodik, dobře popsaných v odborné literatuře: 

1. PDCA 

2. Kaizen 

3. Gemba kaizen 

4. Quality journal 

5. 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 

6. OEE (Overall equipment efficiency) 

7. SMED (Single minute exchange of dies) 

8. TPM (Total Productive Maintenance) 

9. TOC (Theory of Constraint) 

10. Reengineering 

11. Lean production 

12. Six Sigma  

13. Lean Six Sigma 

14. EFQM 

15. CAF 

Metodiky uvedené pod pořadovým číslem 1 aţ 7 lze chápat více jako metodiky 

pouţívané k řešení jednotlivých případů zlepšení bez větší vazby na jednotlivé prvky 

systému organizace. Jsou zde většinou vazby na výrobní procesy. Metodiky 9 aţ 13 

můţeme povaţovat více za metodiky systémové, jelikoţ postupy těchto metodik 

zahrnují většinu prvků systému organizace. Metodiky 14 a 15 jsou více metodiky pro 

měření výkonnosti organizace pomocí sebehodnocení ve smyslu standardizovaných 

postupů. Výsledky jsou pak pouţívány ve zpětné vazbě pro zlepšování organizace. 

V dalším jsou jednotlivé metodiky komentovány i ve vztahu k jejich systémovému 

dopadu. 

PDCA: Základy této metodice poloţili těsně po druhé světové válce Američané 

Deming a Juran, kteří v té době přednášeli o řízení kvality v Japonsku. Cyklus PDCA 

(Plan-Do-Check-Act), je modifikací Demingova kola
46

 vychází z toho, ţe všechny 

                                                 

46
 http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 

http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA


55 

 

manaţerské činnosti lze zdokonalit pečlivou aplikací postupu plánuj, udělej, zkontroluj 

a uskutečni. Deming později modifikoval PDCA i na PDSA (Plan-Do-Study-Act). 

Koncept cyklu PDCA je zaloţen na vědecké metodě, kterou formuloval Bacon uţ 

v roce 1620 a ta můţe být popsána cyklem „hypotéza-experiment-vyhodnocení“, tedy 

„plan-do-check“. Půjdeme-li ještě dál do minulosti, tak se dostaneme aţ do 4. století 

před naším letopočtem k Aristotelovi, od kterého čerpal Bacon. Stejně tak, jakou má 

tato metodika dlouhou minulost, tak je dnes tato metodika rozšířena do všech koutů 

světa a do mnoha oborů lidských činností. Pokud jde o zlepšování, tak je více používána 

pro řešení jednotlivých úloh, ale může být i součástí systémových metod. Tvoří také 

základ pro některé další výše uvedené metody. Košturiak
47

 uvádí principy této metody a 

její pouţití v průmyslu. 

KAIZEN: Masaaki Imai
48

 definuje Kaizen prostě, Kaizen je neustálé zdokonalování, 

týkající se všech – manaţerů i řadových zaměstnanců. Filozofie Kaizen předpokládá, ţe 

náš způsob ţivota, ať uţ pracovního, společenského nebo domácího, si zaslouţí neustálé 

zdokonalování. Imai zahrnuje pod pojem Kaizen, který povaţuje za určitý zastřešující 

pojem, i další pojmy, jako jsou: orientace na zákazníky, TQC (total quality control), 

robotika, krouţky kontroly kvality, systém zlepšovacích návrhů, automatizace, 

disciplína na pracovišti, absolutní údrţba výrobních prostředků (TPM),   kanban, 

zdokonalování kvality, JIT (just-in-time), ţádné zmetky, aktivity malých skupin, dobré 

vztahy management – zaměstnanci, zvyšování produktivity a vývoj nových produktů. 

Kaizen byl do našich podniků importován prostřednictvím velkého rozvoje 

automobilového průmyslu v ČR a pochází z Japonska. Ve větší míře je aplikován pro 

zlepšování technických procesů v malých krocích. Jen asi v málo firmách se podařila 

vybudovat kultura zlepšování a Kaizen se stal integrujícím a manažerským systémem. 

GEMBA KAIZEN: Gemba znamená v Japonštině pracoviště nebo lépe místo, kde se 

něco děje. Všechny podniky provádí základní tři činnosti: vývoj, výrobu a prodej. 

Gemba tedy v širším kontextu znamená místo, kde tyto činnosti probíhají. Gemba 

Kaizen
49

 se v podstatě vztahuje k provádění zlepšování, které je zaloţeno na zdravém 

rozumu a nízkých nákladech. O používání metody Gemba Kaizen v našich firmách platí 

přibližně stejné závěry jako v případě Kaizenu. 

Quality journal
50

: je zaloţen na 4 krocích PDCA, rozšířených o další tři kroky. Všech 

7 kroků je moţno uvést jako: identifikace problému, sledování problému, analýza příčin 

problému, návrh a realizace opatření k odstranění příčin, kontrola účinnosti opatření, 

trvalá eliminace příčin, zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit. 

Tato metodika je více využívána pro řešení jednotlivých problémů technických procesů.  

                                                 

47
 Košturiak, Boledovič, Krištak, Marek: Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. 

Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2, kap. 3 
48

 Masaaki Imai: Kaizen.Commputer press Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0, str. 23 
49

 Masaaki Imai: Gemba Kaizen.Commputer press Brno, 2005. ISBN 80-251-0850-3 
50

 Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1, 

str 38  



56 

 

5S
51

 (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke): jedná se o tzv. 5 kroků dobrého 

hospodaření a tato metoda se úzce vztahuje k pracovišti. 5 kroků je označeno japonsky 

s českým významem, Roztřídit, Srovnat, Vyčistit, Systematizovat a Standardizovat. Na 

kaţdém pracovišti vznikají určité ztráty, které je moţno vyjádřit v 7 skupinách ztrát 

z(ze): nadprodukce, zásob, oprav a zmetků, pohybu, zpracování, čekání a dopravy. 

Uvedené ztráty a jejich struktura zobecněla pod japonským názvem Muda
52

. Metoda 5S, 

která je součástí Gemba Kaizenu, se používá v organizacích většinou ve vztahu 

k jednotlivým výrobním pracovištím. 

OEE
53

 (Overall equipment efficiency): OEE je index, který vyjadřuje celkovou 

efektivnost zařízení. Spojujeme ho jak s TPM, tak i SMED. OEE je závislý na kvalitě 

produkce příslušného zařízení a na jeho výkonu a používá se v organizacích hlavně ve 

vztahu k jednotlivým strojním pracovištím. 

SMED
54

 (Single minute exchange of dies):  znamená zrychlování výměny nástrojů na 

strojních pracovištích a také zrychlování seřizování strojů. V organizacích se tato 

metoda používá ve vztahu k jednotlivým pracovištím. 

TPM
55

 (Total Productive Maintenance): základním limitním cílem totální výrobní 

údrţby jsou ţádné poruchy a ţádné zmetky na strojním pracovišti. Cesta k těmto cílům 

vede sniţováním tzv. šesti velkých ztrát, mezi které patří i nevýrobní čas vzniklý 

seřizováním stroje, pro jehoţ sniţování se uplatňuje metoda SMED. Index OEE se 

pouţívá pro hodnocení stavu účinnosti TPM. V organizacích se tato metoda používá 

hlavně ve vztahu k pracovišti. 

TOC
56

 (Theory of Constraint): TOC definuje jako hlavní cíl – vydělávání peněz. TOC 

je svým založením systémová teorie, která chápe jakoukoli organizaci jako systém, který 

je nutně v každém okamžiku omezen nějakým úzkým místem. TOC poskytuje řadu metod 

a nástrojů jak toto omezení identifikovat a úspěšně odstranit a umoţnit tak systému 

dosáhnout svého cíle. Známý je např. princip pěti kroků TOC pro zlepšování – je to 

určitý cyklický postup v 5 krocích: 

1. Identifikace omezení systému 

2. Maximální vyuţití daného omezení 

3. Podřízení všeho v systému (ve firmě) tomuto omezení 

4. Odstranění omezení 
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5. Po odstranění omezení návrat na krok 1, jelikoţ se zákonitě musí objevit 

další omezení.  

 

Reengineering
57

: v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci 

podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaţeno dramatického zdokonalení z hlediska 

kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, sluţby a rychlost. Podnikový 

reengineering znamená začít od nuly a odloţit větší část 200 let získávaných znalostí o 

managementu. Reengineering staví na stejných vlastnostech, které tradičně 

charakterizovaly velké podnikové inovátory: individualismus, spoléhání na sebe sama, 

ochota přebírat riziko, přirozený sklon k iniciování změn. Reengineering se vztahuje 

k podnikovým procesům jako prvkům systému. Zde můžeme uvažovat systémové pojetí 

radikální změny. 

Lean production
58

: Filozofie štíhlé společnosti se vrací k základům všech obchodních 

(a výrobních) činností, a klade otázku: co vlastně zákazník akceptuje, jako hodnotu. 

Potom seřadí ty činnosti, které přinášejí hodnotu, do řady (na jeden produkt se tomu 

říká tok hodnot - value stream), a odstraní ostatní činnosti, které hodnotu nepřinášejí. 

Následuje vytvoření toku, ve kterém vývoj a jeho produkt samotný postupuje hladce a 

rychle kupředu na "tah" zákazníka (oproti "tlaku" třeba výroby). Nakonec se k tomu 

přidá cyklus  zlepšování s cílem hledání dokonalosti. Základními pilíři lean production 

jsou JIT (just in time), jidoka (automatizace) a SMED. Lean production můžeme 

považovat za zlepšování organizace jako systému. 

Six Sigma:
59

 je v podstatě chytrý projektový management s dobrým statistickým 

základem a účinnými manaţerskými nástroji: 

 systematická metodika zlepšování DMAIC (define, measure, analyse, improve, 

control) a inovací DMADV (define, measure, analyse, design, verify) 

 projektový a procesní management 

 procesní analýza a řešení problémů pomocí statistiky 

 filozofie nulových defektů vyjádřená cílem 3,4 ppm  

Metodiku Six Sigma můžeme uvažovat jako metodiku systémovou. Organizace, které Six 

Sigma využívají, zlepšují organizaci jako systém. 

Lean Six Sigma: Filozofii a pravidla metody Lean Six Sigma vyjadřuje velmi dobře 

obrázek 4.1.1. Filozofie Lean Six Sigma je skryta v potěšení zákazníka kvalitou a 

rychlostí (delight customers, quality, speed) a ve zlepšování procesů sniţováním 

variability a defektů a zvyšováním průtoku procesů (improve processes, variation and 

defects, process flow). Organizace, které tuto metodiku zlepšují organizaci jako systém. 
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                                          Zdroj: George
60

 

Obr. 4.1.1 Pravidla Lean Six Sigma 

EFQM: Model excelence EFQM připouští, ţe existuje mnoho přístupů, jak dosahovat 

trvale udrţitelné excelence ve všech hlediscích výkonnosti. Vychází z předpokladu, ţe 

excelentních výsledků s ohledem na výkonnost, zákazníky, pracovníky a  společnost se 

dosahuje prostřednictvím vedení "pohánějícího" politiku a  strategii, prostřednictvím 

pracovníků, partnerství a zdrojů a také procesů. Šipky v obrázku 4.1.2 zdůrazňují 

dynamický charakter modelu. Znázorňují inovace a učení se napomáhající zlepšovat 

předpoklady, které naopak vedou ke zlepšeným výsledkům. Organizace provádí podle 

tohoto modelu sebehodnocení, z jehoţ výsledků zpětně ovlivňují svojí výkonnost, aby 

nejen vyhověly, ale i překonaly očekávání jejich zájmových skupin. Model samozřejmě 

překrývá organizaci jako systém.  

 

            Zdroj:CSQ
61

 

Obr. 4.1.2 EFQM model excelence 

CAF
62

: Model CAF je nástrojem pro zlepšování výkonnosti organizací veřejného 

sektoru prostřednictvím předem daného sebehodnotícího rámce. Je zaloţen na modelu 
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EFQM, ale je však upraven s přihlédnutím specifičnosti organizací veřejného sektoru. 

Model rovněž překrývá organizaci jako systém.  

Otázka 5: Spojují ve větší míře organizace zlepšování s inovacemi? 

 Inovace
63

 v nejširším smyslu představují zpravidla pozitivní změnu vývoje různých 

systémů, včetně systémů výrobních a společenských. Inovaci lze téţ vyjádřit jako 

nepřetrţitý tok změn k vyšší efektivnosti stávajícího stavu. Z pojetí zakladatele ucelené 

teorie inovací v ČR, profesora Valenty vyplývá, ţe inovace je v určité míře organickou 

součástí činnosti kaţdého člověka, který je jejím tvůrcem a realizátorem. Prakticky 

kaţdý jedinec usiluje v té či oné míře o zlepšení svého ţivota, tedy v určitém smyslu o 

jeho inovování. Na tomto místě je možné připustit, že zlepšování a inovace vycházejí ze 

společné filozofie a z pojetí zlepšování jako drobných kladných změn po sobě jdoucích 

v malých krocích je možné připustit, že zlepšování může tvořit podmnožinu řádů 

inovací. Zlepšování ve svém obecném smyslu je tedy přirozená lidská vlastnost a je jen 

otázkou kaţdého člověka, jak dokáţe svoji touhu po zlepšování rozdělit mezi svůj 

osobní prospěch a prospěch svého pracovního okolí.  

Otázka 6: Používají organizace pro řízení a rozhodování ve větší míře 

sofistikované systémové metody?  

Pro tento výzkum je otázka tvořena dalšími podotázkami. Jeden z principů TQM 

stanoví princip rozhodování na základě faktů. Pro řešení rozhodovacích situací je nutné 

tato fakta připravit. Přístup k této přípravě je závislý i na modelu rozhodování. Jsou 

uvaţovány rozhodovací modely: 

 Administrativní model, kdy je omezený rozsah informací a pro rozhodnutí se 

volí varianta na základě principu uspokojení, tj. první varianta, která je 

dostatečně dobrá 

 Racionálně-ekonomický model, kdy jsou známy všechny varianty a důsledky 

těchto variant a na základě exaktních metod a simulací se volí varianta 

optimální. 

Z odpovědí na otázku pak lze usoudit, jak organizace přistupuje k tvorbě informací pro 

rozhodování a jaká je asi úroveň rozhodovacích procesů a to i rozhodování o 

zlepšování. Pro zjištění systému řízení organizace jsou pouţity další podotázky: 

 Pouţívání SWOT
64

 (silné a slabé stránky organizace; příleţitosti a hrozby 

z prostředí organizace) analýzy k řízení a rozhodování v organizaci 

 MBO
65

 – řízení podle cílů  

 Řízení pomocí scénářů
66
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 Pouţívání BSC
67

 (Balanced Score Cards) – metoda poskytující informace o 

výkonnosti podniku jako systému vyjádřeného čtyřmi prspektivami – 

zákaznická, interních procesů, finanční, učení se a rozvoje – a jejich 

vzájemnými vazbami a vazbami na strategii a vizi organizace. 

Řízení pomocí scénářů a BSC významně podporují úspěšnost firmy v turbulentním 

prostředí.  

Otázka 7: Spojují organizace zlepšování ve větší míře pouze se 

zlepšovatelským hnutím?  

Díky masově pronikající filozofii Kaizenu do dnešních podniků, dochází i k renesanci 

jejich zlepšovatelského hnutí. Otázkou však zůstává vztah mezi zlepšovatelským 

hnutím a neustálým zlepšováním. V organizacích může být pouhých několik málo 

náhodných zlepšovacích návrhů považováno za zlepšování.  

Otázka 8: Je zlepšování ve větší míře obsaženo ve strategii firmy? 

Dále je třeba se zmínit i o vztahu zlepšování a strategie organizace. Lze konstatovat, ţe 

jakmile organizace jednou přijme nějakou strategii, mívá ve zvyku růst a rozvíjet se 

dlouhodobě v rámci této strategie, neţ podstatně měnit její směr. Klasický model 

strategického pohybu organizace se stal známý pod pojmem „Důraz na rovnováhu“. 

Tento klasický model je uveden na obrázku 3.3.2.1 a ukazuje období kontinuity 

strategie, kdy zůstává strategie po delší periodu neměnná nebo se mění inkrementálně. 

Mohou nastat i období ve vývoji organizace, kdy se strategie mění kolísavě nebo je 

potřebné provést transformační změnu. I citovaný klasický model „Důraz na 

rovnováhu“ zahrnuje moţnost transformačních změn ve strategiích organizací. Johnson 

a Scholes ve své práci vyjadřují svůj názor na transformační změnu v tom smyslu, ţe 

tato změna, během níţ probíhá zásadní změna ve strategickém směřování, nastává velmi 

zřídka. Tento názor je však asi zaloţen na informacích poplatných době minulého i 

předminulého desetiletí, kdy většina světových trhů měla ještě kladnou dynamiku růstu. 

Z pohledu metod zlepšování procesů, se jeví metody např. Reengineering, Six Sigma, 

Lean Six Sigma…atd jako metody pro transformační změny, kdeţto PDCA, 

Kaizen…atd. více ve vazbě na kontinuální a inkrementální model strategického vývoje 

organizace neţ na model transformační změny. Otázka směřuje ke zjištění, zda 

zlepšování je zahrnuto ve strategii firmy a ne jen v politice kvality.  

Otázka 9: Používají organizace při tvorbě inovací ve větší míře systémové 

metody? 

Tato otázka směřuje ke zjištění, jakým způsobem organizace transformují poţadavky 

trhu a zákazníků do svých inovačních procesů produktů a sluţeb. Zda přednostně 

pracují jen s tím, co si řekne zákazník a neberou tolik ohled na další faktory potřebné 

pro tvorbu inovací nebo tuto problematiku řeší systémověji např. pomocí metod QFD, 
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DMADV (DMADOV) a benchmarkingu. Zároveň se touto otázkou zjišťuje pouţívání 

systematických metod při tvorbě inovací, jako jsou např. DOE, FMEA a DMADV. 

Otázka obsahuje několik následujících podotázek, které se týkají pouţívání uvedených 

metod: 

 Pouze poţadavky zákazníků 

 Benchmarking
68

 

 QFD
69

 – transformace poţadavků zákazníka do znaků kvality 

 DOE
70

 – návrh experimentu  

 FMEA
71

 – analýza vlivu moţných vad 

 DMADV
72

 (DMADOV) – část DFSS (design for Six Sigma), vývoj pro Six 

Sigma, který má cíl vytvořit inovovaný produkt tak, aby vznikly co nejmenší 

odchylky ve formě neshod a nákladů na neshody při jeho realizaci. DMADV 

(DMADOV) – Define, Measure, Analyse, Design, Optimize, Verify – je postup 

procesu vývoje inovaného produktu, obrázek 4.1.4. 

 

 

                                                 

68
 Nenadál Jaroslav, Darja Noskievičová, Růţena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský: Moderní 

management jakosti. Principy, postupy, metody. Management press, Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-

186-7, str. 74 
69

 Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1, 

str.53 
70

 Tošenovský Josef, Darja Noskievičová: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex a.s., 2000. 

ISBN 80-7225-040-X, str. 71 
71

 Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1, 

str. 75 
72

Töpfer Armin a kolektiv: Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Computer press, Brno, 

2008. ISBN 978-80-251-1766-8, str. 89 aţ 150  
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Zdroj: Töpfer
73

 

Obr. 4.1.4 Pět fází DMADV 

 

Otázka 10: Spojují organizace ve větší míře zlepšování pouze s řešením 

neefektivnosti ? 

Tato otázka je zařazena z důvodu zjištění přístupu ke zlepšování jako prostředku pro 

odstraňování nedostatků z vývoje produktů a vývoje procesů. Odstraňování nedostatků 

při realizaci inovačních procesů.  

Otázka 11: Podporují organizace ve větší míře specifickým způsobem 

zlepšování ? 

Při své pracovní činnosti jsem jednal s mnoha manaţery kvality a top manaţery 

známých i méně známých evropských firem, subdodavatelů v automobilovém 

průmyslu. V diskuzích jsme se dotkli i problematiky zlepšování a jeho nízké 

efektivnosti. Většina manaţerů motivovala zaměstnance k vyšší výkonnosti ve 

zlepšování zvláštními věcnými nebo peněţními dary. Tyto dary byly navíc k řádné 

odměně za úsporu příslušným zlepšením.  

   

                                                 

73
 Töpfer Armin a kolektiv: Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Computer press, Brno, 

2008. ISBN 978-80-251-1766-8, str. 95  
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4.2 Dotazník 

Na základě otázek definovaných v kapitole 4.1 byl sestaven dotazník pro sběr dat 

z organizací. Je strukturován do základních pěti částí: 

I. Identifikace organizace 

II. Zlepšování obecně 

III. Metody pouţívané pro zlepšování 

IV. Metody pouţívané při vývoji produktů, procesů a sluţeb (podporující inovace) 

V. Metody pouţívané při řízení organizace a rozhodování 

V části I. dotazníku, tabulka 4.2.1, jsou zjišťovány jen základní údaje o oboru 

podnikání, produktech a sluţbách. Zároveň je zjišťováno jaký má organizace systém 

řízení kvality. 

 

Tabulka 4.2.1 Část I dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

řádek otázka Identifikace organizace: zatrhnout/textová odpověď 

a   Obor podnikání výroba služby finance stát 

b   Produkt   

c   Sluţba   

d   Systém řízení kvality (ISO 9001….atd.)   

 

 

Část II dotazníku, tabulka 4.2.2, obsahuje uzavřené otázky s bipolární odpovědí, které 

se týkají zlepšování obecně. Tato část zahrnuje otázky 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 a 11 podle 

kapitoly 4.1. Zároveň se zjišťuje, jestli jde o organizaci ryze českou nebo se zahraniční 

účastí a zda má organizace některé certifikáty. 

Část III dotazníku, tabulka 4.2.3, pokrývá otázku 4 podle kapitoly 4.1 a její podotázky. 

Byly zvoleny uzavřené podotázky se čtyřmi variantami odpovědí – ano, částečně, ne, 

neznám. Varianta „neznám“ byla zvolena proto, aby se rozlišilo, zda organizace jenom 

metodu zlepšování nepouţívá a zná její podstatu nebo ji nepouţívá, protoţe ji vůbec 

nezná. 

Část IV dotazníku, tabulka 4.2.4, zahrnuje otázku 9 podle kapitoly 4.1 a její podotázky. 

Rovněţ byly zvoleny uzavřené podotázky se čtyřmi variantami odpovědí jako v případě 

části III. 

Část V dotazníku, tabulka 4.2.5, obsahuje otázku 6 podle kapitoly 4.1 a její podotázky.  

Byly také zvoleny uzavřené podotázky se čtyřmi variantami odpovědí jako v případě 

části III. 
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Tabulka 4.2.2 Část II dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

řádek otázka Zlepšování obecně ano  ne 

1   Certifikát kvality     

2   Organizace bez zahraniční účasti     

3 3 

Zabýváme se systémově neustálým zlepšováním 

procesů     

4 3 

Politika kvality obsahuje zlepšování procesů 

    

5 3 Cíle kvality obsahují cíle pro zlepšování     

6 3 Provádíme zlepšování technických procesů     

7 3 Provádíme zlepšování netechnických procesů     

8 5 Zlepšování spojujeme s inovacemi     

9 7 

Zlepšování spojujeme pouze se ZN 

zaměstnanců     

10 7 

Zlepšování podporujeme finančně nebo 

věcnými dary       

11 8 Zlepšování je součástí strategie firmy     

12 3 

Zlepšování je prováděno jen při výskytu 

problémů     

13 3 

Pro zlepšování máme vlastní 

vnitropodnikovou směrnici     

14 2 

Organizaci z pohledu řízení povaţujeme za 

nelineární systém     

15 1 

Prostředí, ve kterém podnikáme, povaţujeme 

za turbulentní     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Tabulka 4.2.3 Část III dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

řádek otázka Pro zlepšování používáme metody:  ano částečně ne neznám 

16 4        PDCA         

17 4       Kaizen a Gemba Kaizen         

18 4       Quality journal         

19 4 

       5S (Shine, Straighten, Sort, Sustain, 

Standardize)         

20 4         OEE (Overall equipment efficiency)         

21 4         SMED (Single minute exchange of dies)         

22 4         TPM (Total Productive Maintenance)         

23 4         TOC (Theory of Constraint)         

24 4         Reengineering         

25 4         Lean production         

26 4        Six Sigma (DMAIC, DMADV)         

27 4         Lean Six Sigma         

28 4         EFQM + sebehodnocení         

29 4     CAF + sebehodnocení         

 

Tabulka 4.2.4 Část IV dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

řádek otázka 

Při návrzích produktů, služeb a procesů 

používáme: ano částečně ne neznám 

30 9   Pouze poţadavky zákazníků   
 

    

31 9   Benchmarking         

32 9   QFD         

33 9   DOE          

34 9   FMEA         

35 9   DMADV (DMADOV)         

 

Tabulka 4.2.5 Část V dotazníku 

Zdroj: Vlastní 

řádek otázka 

Při řízení organizace a rozhodování 

používáme: ano částečně ne neznám 

36 6   BSC (Balanced Score Cards)     
 

  

37 6   MBO (Řízení podle cílů)         

38 6   Metody scénářů         

39 6 

  Racionálně ekonomický model 

(simulace,exaktní metody=>optimalizace)         

40 6   Administrativní model (princip uspokojení)         

41 6   SWOT analýzu         
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4.3 Volba velikosti vzorku a sběr dat 

Byla zvolena náhodná volba vzorku zkoumaných organizací a jeho velikost byla 

vypočtena podle vzorce
74

 4.3.1: 

  
      

                                                   (4.3.1) 

kde: 

n - minimální počet respondentů 

z - je námi stanovený koeficient spolehlivosti 

 1 pro 68,3 % 

 2 pro 95,4 %  

 3 pro 99,7 % 

p, q -jsou v procentech počty respondentů znalých problematiky, přiklánějících se 

vlastně k jedné variantě (p) a neznalých, přiklánějících se k druhé variantě (q). 

Pokud neznáme uvedené počty respondentů, pak volíme poměr p/q  50%/50%. 

Δ - je námi stanovená přípustná chyba    

 

Při volbě jednotlivých proměnných vstupujících do vzorce 4.3.1 bylo uvaţováno, ţe 

většina respondentů je s problematikou výzkumu obeznámena. Proto p bylo zvoleno 0,7 

(70 %) a q bylo zvoleno 0,3 (30 %). Úroveň spolehlivosti byla zvolena 95,4 % a 

přípustná chyba 10 %. Přípustná chyba 10 % by neměla výrazně ovlivnit výsledky 

výzkumu. Při volbě výše uvedených parametrů je pak moţné pouţít data od minimálně 

84 respondentů. 

Sběr dat v terénu byl proveden pomocí studentů bakalářského studia oboru finance a 

řízení, Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Náhodnost výběru respondentů spočívala 

v tom, ţe studenti si zvolili organizaci samostatně a to většinou ve vazbě na jimi 

vykonávanou 15 týdenní praxi, pro kterou si volili organizaci rovněţ samostatně. Ze 

155 dotazníků, na základě kterých studenti získávali v organizacích data, bylo 133 

pouţitelných pro účely výzkumu. Pokud uvaţujeme modifikovaný výpočet přípustné 

chyby z tohoto počtu pouţitelných dotazníků, pak dostaneme chybu výzkumu asi 8 %. 

 

4.4 Vyhodnocení dotazníků  

V kapitole 4.1 byla vyslovena řada otázek, jejichţ vysvětlení poskytne informace pro 

potvrzení nebo vyvrácení hypotéz stanovených v kapitole 2, která uvádí cíle disertační 

práce. Pro vyhodnocení dotazníků byl pouţit program Statistica 7.1.    

                                                 

74
 Roman Kozel a kolektiv: Moderní marketingový výzkum. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0966-

X, str. 159 
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Identifikace organizace 

Z dat získaných pro část I. dotazníku byla vygenerována řada obecných informací pro 

další pouţití v analýze problematiky jednotlivých hypotéz. 

Výzkum byl prováděn celkem ve 133 organizacích. 57% těchto organizací nemá 

zahraniční účast, tzn., ţe nejsou součástí některých zahraničních společností. Struktura 

organizací podle oboru podnikání je uvedena v grafu 4.4.I.1.  

 

Graf 4.4.I.1 Obor podnikání
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vy 1 výrobní organizace 

sl 2 organizace služeb 

fin 3 finanční organizace 

vl 4 státní organizace 

 

Graf 4.4.I.2 uvádí rozdělení všech 133 organizací podle jejich velikosti. 
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Graf 4.4.I.2
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m 1 malá do 25 zaměstnanců 

s 2 střední od 26 do 250 zaměstnanců 

v 3 nad 250 zaměstnanců 

 

Z grafu 4.4.I.1 vyplývá, ţe nejvíce zkoumaných organizací (56%) se zabývá výrobou. 

Tato skupina organizací byla analyzována podle trhu, na kterém vzhledem ke svému 

produktu působí, viz graf 4.4.I.3. 34% organizací se podle grafu 4.4.I.1 zabývá 

sluţbami. Tato skupina organizací byla analyzována podle typu sluţeb, viz graf 4.4.I.4. 

Nejvíce z těchto organizací působí ve stavebnictví a v obchodu. 
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Graf 4.4.I.3
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Graf 4.4.I.4
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Grafu 4.4.I.5 uvádí, ţe 25% ze zkoumaných organizací nemá zaveden ţádný ze systému 

managementu kvality, v rámci kterého organizace obvykle přistupují jak ke  zlepšování, 

tak řízení inovačních procesů. Nicméně to neznamená, ţe organizace bez zavedeného 

systému QMS se nevěnují zlepšování svých procesů za účelem udrţitelného úspěchu 

organizace. Z grafu 4.4.I.5 je také zřejmé, ţe jednoznačně z 68% převládá management 

kvality podle ISO 9001.   
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Grag 4.4.I.5
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ISO90 1 ISO 9001 

ISO14 2 ISO 14001 

ISO22 3 ISO 22000 

HA 4 HACCP 

ISO13 5 ISO 13485 

CA 6 CAF 

na 7 žádný systém 

 

Propracovanějším integrovaným systémem managementu se zabývá jen menší procento 

organizací a jednoznačně v této skupině převládají organizace se zahraniční účastí, ve 

kterých je integrovaný systém managementu implementován. Integrovaným systémem 

řízení kvaliy, environmentu a bezpečnosti práce se zabývá 8% organizací, ale spojeným 

systémem řízení kvality a environmentu je to 16% organizací. Ve výběrovém vzorku 

organizací jsou také 2% organizací, které k integrovanému systému řízení přidávají 

ještě podobný systém řízení jako je TPS (Toyota Production System) nebo WCM 

(World Class Manufacturing) a tím vytváří komplexnější systém řízení. V grafu 4.4.I.6 

jsou pak uvedeny další informace z pohledu integrovaných a spojených systémů řízení.   
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Graf 4.4.I.6
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Otázka 1: Uvědomují si organizace ve větší míře, že podnikají v turbulentním 

prostředí? 

Z odpovědí na tuto otázku usuzujeme, ţe více respondentů si uvědomuje, ţe podnikají 

v turbulentním prostředí. Je to 61 % respondentů, viz graf 4.4.1.1. Provedeme-li analýzu 

respondentů podle oboru podnikání, pak zjišťujeme, ţe nejsilněji si uvědomují 

turbulence finanční organizace (75%) a organizace výrobní (66%), jak uvádí 

kontingenční tabulka 4.4.1.1. Z pohledu velikosti organizace vyplývá, ţe organizace 

střední velikosti (67%) a organizace velké (58%) jsou v otázce turbulence poněkud 

uvědomělejší neţ organizace malé (54%), jak uvádí kontingenční tabulka 4.4.1.2. 

Zajímavá je i analýza podle typu integrovaného systému řízení organizací, kdy v 

organizacích vyuţívajících integrovaný systém řízení je poměr ano/ne 2,13, avšak 

v organizacích, které tento systém nevyuţívají je stejně definovaný poměr 1,38. U 

organizací s certifikátem podle ISO 9001 je tento poměr 1,63. Můţeme z toho usuzovat 
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i na to, ţe organizace zavádí a vyuţívají vyšší stupeň organizovanosti jako obranu proti 

turbulentním vlivům. 

Byla provedena i analýza uvědomění organizací podle zahraniční účasti. Kvantitativní 

poměr organizací bez a se zahraniční účastí je asi 1,33. Kvantitativní poměr těch 

organizací, které si turbulenci uvědomují je 1,19. Z tohoto poměru lze usuzovat, ţe 

uvědomění turbulence je vyšší v organizacích se zahraniční účastí. Kvantitativní poměr 

těch organizací, které si turbulence neuvědomují je 1,6. Z tohoto poměru lze stejným 

způsobem usuzovat na to, ţe neuvědomění si turbulencí převládá v organizacích bez 

zahraniční účasti.    

Graf 4.4.1.1
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Kontingenční tabulka 4.4.1.1 

obor 
podnikání 

Prostředí, ve kterém podnikáme, 
považujeme za turbulentní: ne 

Prostředí, ve kterém podnikáme, 
považujeme za turbulentní: ano 

Řádkové součty 

vy 25 49 74 

 
33,78% 66,22% 

 
sl 21 24 45 

 
46,67% 53,33% 

 
fin 1 3 4 

 
25,00% 75,00% 

 
vl 5 5 10 

 
50,00% 50,00% 
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Kontingenční tabulka 4.4.1.2 

velikost 
organizace 

Prostředí, ve kterém 
podnikáme, považujeme za 

turbulentní: ne 

Prostředí, ve kterém podnikáme, 
považujeme za turbulentní: ano 

Řádkové součty 

m 12 14 26 

 
46,15% 53,85% 

 
s 17 35 52 

 
32,69% 67,31% 

 
v 23 32 55 

 
41,82% 58,18% 

 

 

Otázka 2: Považují organizace ve větší míře organizaci, z pohledu řízení, za 

nelineární systém? 

Z grafu 4.4.2.1 vyplývá, ţe většina zkoumaných organizací nepovaţuje svoji organizaci 

za nelineární systém. Je to 62% ze všech organizací. Jako nelineární systém uvaţuje 

svoji organizaci jen 38% organizací.  

Byla provedena obdobná analýza jako analýza k otázce 1. Analýza ukazuje, ţe finanční 

organizace v největší míře povaţují organizaci za nelineární systém. Výrobní 

organizace naopak nejméně uvaţují svoji firmu jako nelineární systém.   

Graf 4.4.2.1
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Analýza provedená ve vztahu na integrovaný systém řízení organizací uvádí nejvyšší 

poměr počtu kladných odpovědí k záporným (ano/ne) u nejpropracovanějších 

(komplexních) firemních systémů: 2. Vycházíme-li z kvantitativního poměru organizací 

bez a se zahraniční účastí 1,33, pak je moţné z výsledků analýzy konstatovat přibliţně 

stejné chápání organizace jako nelineární systém v obou skupinách organizací.    

Srovnáme-li mezi sebou výsledky analýzy otázky 1 a otázky 2, pak z kontingenční 

tabulky 4.4.2.1 vyplývá, ţe problematiku působení nelinearit v celkovém kontextu 

podnikání si uvědomuje pouze 27% organizací. 

Kontingenční tabulka 4.4.2.1 

Prostředí, ve kterém podnikáme, 
považujeme za turbulentní 

Organizaci z pohledu řízení 
považujeme za nelineární systém: ne 

Organizaci z pohledu řízení 
považujeme za nelineární systém: 

ano 

ne 37 15 

 
27,82% 11,28% 

ano 45 36 

 
33,83% 27,07% 

   

Otázka 3: Mají organizace ve větší míře systémově upraveno zlepšování 

v rámci systémů řízení kvality? 

Úroveň systémového přístupu organizace k zlepšování byla ověřována z odpovědí na 

následující podotázky k otázce 3: 

 Obsahuje politika kvality princip zlepšování? 

 Odráţí se cíle zlepšování v cílech kvality? 

 Provádí se zlepšování technických procesů? 

 Provádí se zlepšování netechnických procesů? 

 Má organizace zpracovaný systémový dokument pro řízení zlepšování? 

Z kladných odpovědí organizace na vlastní otázku a na dalších 5 podotázek lze 

usuzovat, ţe má organizace systémově upraveno zlepšování v rámci systémů řízení 

kvality. Z prvního řádku kontingenční tabulky 4.4.3.1 vyplývá, ţe takových organizací 

je 68 ze 133, tedy 51,1%. Budeme-li uvaţovat, ţe organizace sice nemají zvláštní 

směrnici pro zlepšování, ale systémově toto pokrývají pouze příručkou jakosti a ostatní 

činnosti provádí, pak můţeme uvaţovat 95 organizací, které vyhovují otázce, tzn. 

71,4%.    

 

 

 

 

 



76 

 

 

Kontingenční tabulka 4.4.3.1 
Zabýváme 

se 
systémově 
neustálým 
zlepšování
m procesů 

Politika 
kvality 

obsahuje 
zlepšování 

procesů 

Cíle kvality 
obsahují cíle 

pro zlepšování 

Provádíme 
zlepšování 
technickýc
h procesů 

Provádíme 
zlepšování 
netechnick

ých 
procesů 

Pro zlepšování 
máme vlastní 

vnitropodnikov
ou směrnici:ne 

Pro zlepšování 
máme vlastní 

vnitropodnikov
ou směrnici:ano 

Řádk. 
souč. 

ano  ano  ano  ano  ano 27 68 95 

ano  ano  ano  ano  ne 7 7 14 

ano  ano  ano  ne  ano 2 4 6 

ano  ano  ano  ne  ne 0 0 0 

ano  ano  ne  ano  ano 4 0 4 

ano  ano  ne  ano  ne 1 0 1 

ano  ano  ne  ne  ano 0 0 0 

ano  ano  ne  ne  ne 0 0 0 

ano  ne  ano  ano  ano 0 0 0 

ano  ne  ano  ano  ne 0 0 0 

ano  ne  ano  ne  ano 2 0 2 

ano  ne  ano  ne  ne 2 0 2 

ano  ne  ne  ano  ano 1 0 1 

ano  ne  ne  ano  ne 0 0 0 

ano  ne  ne  ne  ano 0 0 0 

ano  ne  ne  ne  ne 0 0 0 

ne  ano  ano  ano  ano 4 0 4 

ne  ano  ano  ano  ne 0 0 0 

ne  ano  ano  ne  ano 0 0 0 

ne  ano  ano  ne  ne 0 0 0 

ne  ano  ne  ano  ano 0 0 0 

ne  ano  ne  ano  ne 0 0 0 

ne  ano  ne  ne  ano 0 0 0 

ne  ano  ne  ne  ne 0 0 0 

ne  ne  ano  ano  ano 0 0 0 

ne  ne  ano  ano  ne 0 0 0 

ne  ne  ano  ne  ano 0 0 0 

ne  ne  ano  ne  ne 1 0 1 

ne  ne  ne  ano  ano 1 0 1 

ne  ne  ne  ano  ne 0 0 0 

ne  ne  ne  ne  ano 1 0 1 

ne  ne  ne  ne  ne 1 0 1 

Sloupce 
    

54 79 133 
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Otázka 4: Používají organizace pro zlepšování ve větší míře metodiky se 

systémovým dopadem? 

V kapitole 4.1 je tato otázka obšírně diskutována. Výsledky z dotazníku jsou shrnuty 

v grafech 4.4.4.1 a 4.4.4.2. Z grafu 4.4.4.1 je zřejmé, ţe většina organizací vyuţívá plně 

nebo částečně metodiku PDCA, Kizen a Gemba Kaizen a 5S. Zde je vidět vliv 

automobilového průmyslu s propagovanými japonskými metodami zlepšování, více 

zaměřené na drobné zlepšování převáţně jednotlivých případů výrobních procesů.  

 

Graf 4.4.4.1
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Z grafu 4.4.4.2 vyplývá, ţe systémovými metodikami zlepšování se zabývá méně 

organizací. Organizace nejvíce vyuţívají plně nebo částečně EFQM, Six Sigma a 

Reengineering. 

Při hlubší analýze zjistíme, ţe organizace vlastnící certifikát QMS vyuţívají plně PDCA 

ze 42% a částečně ze 13%. V tabulce 4.4.4.1 jsou výsledky analýzy porovnání 

pouţívání příslušných metodik v organizacích bez a se zahraniční účastí. Numerické 

hodnoty v tabulce 4.4.4.1 uvádí zjištěnou četnost v procentech ze všech zkoumaných 

organizací pro odpovědi ano + částečně. Pohledem na tabulku zjistíme, ţe vyuţívání 

příslušných metod je vyšší u organizací se zahraniční účastí. PDCA metodika je 

vyuţívána téměř stejně. Je to dáno její obecnou známostí a poměrně velmi dobrou 

srozumitelností. 
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Tabulka 4.4.4.1 

 

PDCA Kaizen 5S Lean 
production 

Six 
Sigma 

Lean Six 
Sigma 

Bez zahraniční účasti 21+12 13+9 11+9 7+6 6+6 2+6 

Se zahraniční účastí 30+4 20+8 20+5 11+10 13+5 6+7 

Rozdíl S-Bez 1 6 5 8 6 5 

 

Byla provedena i analýza pouţívání více metod současně. Z této analýzy vyplývá, ţe 

organizace kombinují převáţně PDCA a Kaizen. Je však 5 organizací, které kombinují 

PDCA, Kaizen, 5S, OEE a SMED. Organizace kombinují i systémové metodiky. 

Převáţně to je kombinace Lean Production a Six Sigma do Lean Six Sigma. 

Graf 4.4.4.2
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Závěrem k této otázce lze konstatovat, ţe organizace nepouţívají ve větší míře 

metodiky se systémovým dopadem. 

Otázka 5: Spojují ve větší míře organizace zlepšování s inovacemi? 

V komentářích většina organizací uvádí, ţe povaţují i drobná a nenákladná zlepšení za 

inovaci. Ze zkoumání vzorku organizací vyplývá, ţe 86% organizací spojuje zlepšování 

s inovacemi.  
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Při podrobnější analýze podle velikosti organizace zjistíme, ţe nejvíce spojují 

zlepšování s inovacemi velké organizace (v) a pak organizace střední velikosti (s). Viz 

kontingenční tabulka 4.4.5.1.   

Kontingenční tabulka 4.4.5.1 

 
velikost 

organizace 

Zlepšování spojujeme s inovacemi: 
ano 

Zlepšování spojujeme s inovacemi: 
ne 

Celková 
četn. m 13,53% 6,02% 

Celková 
četn. s 34,59% 4,51% 

Celková 
četn. v 38,35% 3,01% 

 

Analyzujeme-li uvedenou otázku podle organizací bez nebo se zahraniční účastí, pak 

podle kontingenční tabulky 4.4.5.2 je zřejmé, ţe pro kladnou odpověď mírně převaţují 

organizace bez zahraniční účasti. Na základě konkrétních výsledků 45,86% a 40,60%, 

můţeme konstatovat většinovou snahu organizací po inovacích různého řádu v 

organizacích bez vlivu zahraniční účasti.   

Kontingenční tabulka 4.4.5.2 

 
organizace bez zahraniční 

účasti 
Zlepšování spojujeme 

s inovacemi: ano 

Zlepšování spojujeme 
s inovacemi: ne 

Celková 
četn. Ano 45,86% 11,28% 

Celková 
četn. Ne 40,60% 2,26% 

 

Další analytický řez dat, který byl proveden, byl řez podle oboru podnikání organizace. 

Kontingenční tabulka 4.4.5.3 dokládá nejvyšší četnost spojení inovací a zlepšování ve 

výrobních organizacích (Vy). 

Kontingenční tabulka 4.4.5.3 

 
obor podnikání Zlepšování spojujeme s inovacemi: ano Zlepšování spojujeme s inovacemi: ne 

Celková četn. Vy 52,63% 3,01% 

Celková četn. Sl 27,07% 6,77% 

Celková četn. Fin 2,26% 0,75% 

Celková četn. Vl 4,51% 3,01% 

 

Systémový přístup ke zlepšování a jeho těsná vazba s inovacemi můţe efektivněji 

ovlivňovat udrţitelný úspěch organizace.   
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Otázka 6: Používají organizace pro řízení a rozhodování ve větší míře 

sofistikované systémové metody?  

Za sofistikované metody můţeme povaţovat metodu BSC, metodu scénářů a racionálně 

ekonomické modely (optimalizační modely). Řízení pomocí scénářů a BSC významně 

podporuje úspěšnost firmy v turbulentním prostředí.  

Graf 4.4.6.1 uvádí výsledky k jednotlivým podotázkám této otázky, které jsou uvedeny 

v kapitole 4.1. Z tohoto grafu je zřejmé, ţe organizace vyuţívají pro řízení informace ze 

SWOT analýzy plně z 47% a částečně z 21%. Pak se zabývají řízením podle cílů z 35% 

a 25%. Další většinový způsob řízení je podle administrativního modelu, 20% + 23%. 

Výše uvedené sofistikované metody jsou podle grafu 4.4.6.1 pouţívány organizacemi 

v menším měřítku. Podíváme-li se např. na metodu scénářů, která je pro řízení 

v turbulentním prostředí dost důleţitá, pak vidíme, ţe 31% organizací tuto metodu 

nezná a 47% organizací ji nepouţívá.   

Graf 4.4.6.1
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Byla provedena i rozsáhlá analýza kombinovaného pouţití uvedených metod. Z této 

analýzy vyplývá, ţe např. pouze 4 organizace ze 133 organizací vyuţívají kombinaci 

BSC, racionálně ekonomických modelů a metody scénářů. Závěrem této otázky lze 

konstatovat, ţe organizace více pouţívají metody zaloţené na subjektivním odhadu. 

Pouţívání sofistikovaných metod, zaloţených na matematickém modelování je 

v menšině. 
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Otázka 7: Spojují organizace ve větší míře zlepšování pouze se 

zlepšovatelským hnutím?  

Jen 13% organizací spojuje zlepšování pouze se zlepšovatelským hnutím. To znamená, 

ţe zlepšování procesů je víceméně ţivelné, kdy můţe dojít k určitým úsporám, ale také 

naopak díky nesystémovému propojení zlepšování různých aktivit organizace. 87% 

organizací provádí zlepšování v širším spektru aktivit, neţ jen jako aktivitu ad hoc 

zlepšovatelského hnutí. Nejvíce z těchto organizací připadá na výrobní organizace. Je to 

47% z celkového počtu organizací. Analýza otázky 7 podle organizací s certifikátem 

kvality ukazuje, ţe 67% z celkového počtu organizací provádí zlepšování v širším 

spektru aktivit. Ovšem 11% organizací mající certifikát kvality vyuţívá pro zlepšování 

pouze ad hoc zlepšovatelské hnutí. 

Závěr této otázky jednoznačně podtrhuje zájem většiny organizací řešit zlepšování 

v širším spektru aktivit. 

        

Otázka 8: Je zlepšování ve větší míře obsaženo ve strategii firmy? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 88% organizací. Ve vazbě na otázku 5, kdy 86% 

organizací spojuje zlepšování s inovacemi, je moţné vyslovit závěr o většinové snaze 

organizací zahrnout zlepšování do svých strategických úvah. Na tomto místě je jeden ze 

signálů o snaze organizací zvládat vliv turbulentního prostředí i pomocí zlepšování a 

takto budovat udrţitelný úspěch organizace.   

Analytické řezy dokreslují dotazníkové výsledky k této otázce. Např. kontingenční 

tabulka 4.4.8.1 uvádí pohled podle zahraniční účasti v organizaci. 93% organizací se 

zahraniční účastí zahrnuje zlepšování do svých strategií. U českých organizací je to 

85,5% organizací.  

Kontingenční tabulka 4.4.8.1 

 
organizace bez 

zahraniční účasti 
Zlepšování je součástí 

strategie firmy: ne 

Zlepšování je součástí strategie 
firmy: ano 

Řádk. 
součty 

Četnost ano 11 65 76 

Řádk. četn. 
 

14,47% 85,53% 
 

Celková 
četn.  

8,27% 48,87% 57,14% 

Četnost ne 4 53 57 

Řádk. četn. 
 

7,02% 92,98% 
 

Celková 
četn.  

3,01% 39,85% 42,86% 

 

Další řez je podle oboru podnikání. Výsledky uvádí kontingenční tabulka 4.4.8.2, kdy 

např. 96% výrobních organizací zahrnuje zlepšování do svých strategií, ale u organizací 

sluţeb to je 82% organizací.  
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Kontingenční tabulka 4.4.8.2 

 
obor 

podnikání 
Zlepšování je součástí strategie 

firmy: ne 

Zlepšování je součástí strategie 
firmy: ano 

Řádk. 
součty 

Četnost vy 4 70 74 

Řádk. 
četn.  

5,41% 94,59% 
 

Celková 
četn.  

3,01% 52,63% 
55,64
% 

Četnost sl 8 37 45 

Řádk. 
četn.  

17,78% 82,22% 
 

Celková 
četn.  

6,02% 27,82% 
33,83
% 

Četnost fin 0 4 4 

Řádk. 
četn.  

0,00% 100,00% 
 

Celková 
četn.  

0,00% 3,01% 3,01% 

Četnost vl 3 7 10 

Řádk. 
četn.  

30,00% 70,00% 
 

Celková 
četn.  

2,26% 5,26% 7,52% 

 

Otázka 9: Používají organizace ve větší míře při tvorbě inovací systémové 

metody? 

V kapitole 4.1 je tato otázka podrobně diskutována. Základní výsledky analýzy jsou 

uvedeny v grafu 4.4.9.1. Z těchto výsledků vyplývá, ţe organizace ve větší míře při 

tvorbě inovací pracují jen s danými poţadavky zákazníků. (41% ano a 44% částečně). 

Zde se pravděpodobně odráţí závislost tvorby inovací na konkrétních zakázkách 

zákazníků. Téměř ve stejné míře (46% ano a 27% částečně) pracují organizace 

s vyuţitím Benchmarkingu. Tato situace doplňuje předcházející předpoklad, protoţe 

uspět ve výběrových řízeních na konkrétní zakázky vyţaduje velmi rozumnou cenu. 

K rozumné ceně se mohou organizace dostat jen s perfektní znalostí konkurenčního 

prostředí, které nám přiblíţí benchmarking. 

Na druhé straně systémová metoda tvorby inovací DMADV se ve 45% organizací 

nepouţívá a 40% organizací ji vůbec nezná. I toto zjištění podporuje předcházející 

předpoklad tvorby inovací vesměs pouze na zakázku. Nejvíce organizací, které tuto 

metodiku DMADV pouţívají (4% ano, 11% částečně), jsou organizace podnikající 

v automobilovém průmyslu (2,74% ano, 5,78% částečně). 

Pokud jde o kombinace uvedených metod, pak převládá kombinace „Pouze poţadavky 

zákazníků“ a benchmarking.   
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Graf 4.4.9.1
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Závěrem této otázky lze konstatovat, ţe organizace při tvorbě inovací systémové 

metody pouţívají minimálně. 

Otázka 10: Spojují organizace ve větší míře zlepšování pouze s řešením 

neefektivnosti 

92,5% organizací odpovědělo na tuto otázku záporně a 7,5% kladně. Z toho vyplývá, ţe 

jen 7,5% organizací přistupuje ke zlepšování jen v tom případě, ţe se vyskytnou určité 

problémy v organizaci. Funguje-li organizace bez větších problémů, pak zlepšování 

není její klíčovou otázkou. 

Výsledky podrobnější analýzy jsou uvedeny v kontingenčních tabulkách 4.4.10.1 a 

4.4.10.2. Výsledky uvedené v kontingenční tabulce 4.4.10.1 dokladují, ţe nejvíce 

organizací, které odpověděly kladně, jsou výrobní organizace. Výsledky uvedené 

v kontingenční tabulce 4.4.10.2 dokladují, ţe skupina organizací se zahraniční účastí 

kladně odpověděla v několika násobně méně případech. Z toho vyplývá, ţe organizace 

se zahraniční účastí z 98,25% se zabývají neustálým zlepšováním ze širšího pohledu a 

ne jenom z pohledu odstraňování provozních nedostatků.  
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Kontingenční tabulka 4.4.10.1 

 

obor 
podni-
kání 

Zlepšování je prováděno jen při 
výskytu problémů: ne 

Zlepšování je prováděno jen při výskytu 
problémů: ano 

Řádk. 
součty 

Četnost vy 68 6 74 

Řádk. četn. 
 

91,89% 8,11% 
 

Celková 
četn.  

51,13% 4,51% 
55,64
% 

Četnost sl 44 1 45 

Řádk. četn. 
 

97,78% 2,22% 
 

Celková 
četn.  

33,08% 0,75% 
33,83
% 

Četnost fin 4 0 4 

Řádk. četn. 
 

100,00% 0,00% 
 

Celková 
četn.  

3,01% 0,00% 3,01% 

Četnost vl 8 2 10 

Řádk. četn. 
 

80,00% 20,00% 
 

Celková 
četn.  

6,02% 1,50% 7,52% 

 

Kontingenční tabulka 4.4.10.2 

 

organizace 
bez zahraniční 

účasti 

Zlepšování je prováděno jen při 
výskytu problémů: ne 

Zlepšování je prováděno jen při 
výskytu problémů: ano 

Řádk. 
součty 

Četnost ano 68 8 76 

Řádk. četn. 
 

89,47% 10,53% 
 

Celková 
četn.  

51,13% 6,02% 
57,14
% 

Četnost ne 56 1 57 

Řádk. četn. 
 

98,25% 1,75% 
 

Celková 
četn.  

42,11% 0,75% 
42,86
% 

 

 

Otázka 11: Podporují organizace ve větší míře specifickým způsobem 

zlepšování 

Výsledky analýzy této otázky ukazují, ţe 62% organizací nějakým specifickým 

způsobem podporuje procesy zlepšování. 38% organizací to nedělá. Výsledky analýzy 

v podstatě podtrhují skutečnost určitých specifických odměn, kterými organizace 

vyvolává zájem zaměstnanců o zlepšování. A to se odehrává asi v 62% organizací. 

Výsledky podrobnější analýzy jsou uvedeny v následujících kontingenčních tabulkách. 

V kontingenční tabulce 4.4.11.1 jsou výsledky analýzy dané otázky podle firem, 

vlastnící certifikát QMS. Organizace, které mají QMS zaveden, podporují zlepšování 

ze 67,62%. Organizace, které nemají QMS zaveden, pouze z 39,29%. Zde se nabízí 
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moţné vysvětlení, ţe organizace s QMS daleko více podporují specificky zlepšování, 

aby splnily poţadavky QMS.    

  

Kontingenční tabulka 4.4.11.1 

 
Certifikát 

kvality 

Zlepšování podporujeme finančně 
nebo věcnými dary: ne 

Zlepšování podporujeme finančně 
nebo věcnými dary: ano 

Řádk. 
součty 

Četnost ano 34 71 105 

Řádk. četn. 
 

32,38% 67,62% 
 

Celková 
četn.  

25,56% 53,38% 
78,95
% 

Četnost ne 17 11 28 

Řádk. četn. 
 

60,71% 39,29% 
 

Celková 
četn.  

12,78% 8,27% 
21,05
% 

 

V kontingenční tabulce 4.4.11.2 jsou výsledky datového řezu podle zahraniční účasti. 

Výsledky analýzy dávají informaci, ţe organizace se zahraniční účastí více specificky 

podporují zlepšování (68,42%), neţ české firmy (56,58%).  

Kontingenční tabulka 4.4.11.2 

 

organizace 
bez 

zahraniční 
účasti 

Zlepšování podporujeme finančně nebo 
věcnými dary: ne 

Zlepšování podporujeme 
finančně nebo věcnými dary: 

ano 

Řádk. 
součty 

Četnost ano 33 43 76 

Řádk. četn. 
 

43,42% 56,58% 
 

Celková 
četn.  

24,81% 32,33% 
57,14
% 

Četnost ne 18 39 57 

Řádk. četn. 
 

31,58% 68,42% 
 

Celková 
četn.  

13,53% 29,32% 
42,86
% 

 

 

4.5 Závěr výzkumu 

Pro provedení uvedeného výzkumu byly stanoveny následující hypotézy: 

H1: Organizace si ve větší míře uvědomují, ţe podnikají v turbulentním 

prostředí.  

H2: Organizace ve větší míře povaţují organizaci z pohledu řízení za nelineární 

systém. 

H3: Organizace mají ve větší míře systémově upraveno zlepšování v rámci 

systémů řízení kvality. 
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H4: Organizace pouţívají pro zlepšování ve větší míře metodiky se systémovým 

dopadem. 

H5: Organizace spojují ve větší míře zlepšování s inovacemi. 

H6: Pro řízení a rozhodování pouţívají organizace ve větší míře sofistikované 

systémové metody. 

H7: Organizace nespojují zlepšování ve větší míře pouze se zlepšovatelským 

hnutím. 

H8: Zlepšování je ve větší míře obsaţeno ve strategii firmy. 

H9: Organizace pouţívají ve větší míře při tvorbě inovací systémové metody. 

H10: Organizace spojují ve větší míře zlepšování pouze s řešením 

neefektivnosti. 

H 11: Organizace podporují ve větší míře specifickým způsobem zlepšování.  

 

Pojem „větší míra“ znamená, ţe více neţ 70 % (upřesnění viz kapitola 2) organizací 

z výběru vyhovuje podmínkám hypotézy. Toto konstatování je rozhodovacím kritériem 

pro posuzování jednotlivých hypotéz. 

Jednotlivé hypotézy lze na základě vyhodnocení výše uvedeného výzkumu, které je 

podrobně komentováno v kapitole 4.4 a na základě stanoveného kritéria, přijmout nebo 

zamítnout. Zamítnuté hypotézy jsou vyznačeny červeně a hypotézy přijaté jsou 

vyznačeny zeleně. 

H1: Organizace si ve větší míře uvědomují, že podnikají v turbulentním prostředí. 

61% organizací si uvědomuje, ţe podniká v turbulentním prostředí. Hypotéza se zamítá 

H2: Organizace ve větší míře považují organizaci z pohledu řízení za nelineární 

systém. 

Pouze 38% organizací povaţuje organizaci z pohledu řízení za nelineární systém. 

Hypotéza se zamítá. 

H3: Organizace mají ve větší míře systémově upraveno zlepšování v rámci systémů 

řízení kvality. 

71,4% organizací je moţné povaţovat za vyhovující této hypotéze. Hypotéza se přijímá 

H4: Organizace používají pro zlepšování ve větší míře metodiky se systémovým 

dopadem. 

Z analýzy provedené v kapitole 4.4 vyplývá, ţe organizace nepouţívají ve větší míře 

metodiky se systémovým dopadem. Hypotéza se zamítá. 

H5: Organizace spojují ve větší míře zlepšování s inovacemi. 

Ze zkoumání vzorku organizací vyplývá, ţe 86% organizací spojuje zlepšování 

s inovacemi. Hypotéza se přijímá. 
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H6: Pro řízení a rozhodování používají organizace ve větší míře sofistikované 

systémové metody. 

Z analýzy provedené v kapitole 4.4 vyplývá, ţe organizace ve větší míře nepouţívají 

sofistikované systémové metody pro řízení a rozhodování. Hypotéza se zamítá. 

H7: Organizace nespojují ve větší míře zlepšování pouze se zlepšovatelským hnutím. 

87% organizací provádí zlepšování v širším spektru aktivit, neţ jen jako aktivitu ad hoc 

zlepšovatelského hnutí. Hypotéza se přijímá. 

H8: Zlepšování je ve větší míře obsaženo ve strategii firmy. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 88% organizací. Ve smyslu daného kritéria se 

hypotéza přijímá. 

H9: Organizace používají ve větší míře při tvorbě inovací systémové metody. 

Z analýzy provedené v kapitole 4.4 vyplývá, ţe organizace při tvorbě inovací systémové 

metody pouţívají minimálně. Hypotéza se ve smyslu daného kritéria zamítá. 

H10: Organizace spojují ve větší míře zlepšování pouze s řešením neefektivnosti. 

92,5% organizací odpovědělo na tuto otázku záporně. Na základě tohoto výsledku lze 

hypotézu zamítnout.   

H 11: Organizace podporují ve větší míře specifickým způsobem zlepšování.  

Výsledky analýzy ukazují, ţe 62% organizací nějakým specifickým způsobem 

podporuje procesy zlepšování. Na základě tohoto výsledku se hypotéza zamítá. 
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5. Doporučení nových přístupů k řízení udržitelného 

úspěchu organizace 

5.1 Model managementu udržitelného úspěchu prostřednictvím 

inovací 

 

Myslím si, ţe je vhodné tuto kapitolu uvést citací z předmluvy autora Petera F. 

Druckera k českému vydání jeho knihy
75

.  

Nebyla to prostě náhoda, že se mladý Schumpeter, jakožto syn Moravy, zabýval roku 

1911 inovacemi a podnikavostí. Čechy a Morava byly totiž v letech před první světovou 

válkou nejpodnikavější oblastí celé Evropy a jednou z nejpodnikavějších oblastí světa. 

Lze dokonce říci, že Čechy a Morava byly v oněch padesáti letech před první světovou 

válkou „podnikatelským zázrakem“. I Schumpeterův otec patřil k oněm podnikatelům, 

kteří vybudovali moderní průmysl. V padesátých létech 19. století, kdy se Schumpeterův 

otec narodil, byly Čechy a Morava územím naprosto nezprůmyslněným, pouze 

zemědělským. Do roku 1883, kdy se Schumpeter mladší narodil, se Čechy a Morava 

staly význačnou průmyslovou mocností. A v době, kdy psal svou knihu v roce 1911, už 

byly Čechy a Morava nejproduktivnější a nejkonkurenceschopnější oblastí celého světa, 

dokonce i ve strojírenském a chemickém průmyslu. V Schumpeterově průkopnické práci 

tudíž vykrystalizovaly jeho vlastní zkušenosti. Důraz na inovace a podnikavost a 

systematický přístup k oběma těmto fenoménům, je dnes v České republice, která je 

nástupcem Čech a Moravy roku 1911, obzvlášť potřebný. Z podnikatelské kultury a 

z podnikatelských úspěchů konce devatenáctého a začátku dvacátého století nezbývá 

téměř nic. Podnikatelská kultura byla v plném rozkvětu ještě v třicátých letech minulého 

století. V tomto období byl český průmysl plně konkurenceschopný, plně produktivní a 

plný inovací. O padesát let později jsou to samozřejmě už jen staří lidé, kteří si na tu 

dobu vůbec pamatují. A přece je tradice inovací a podnikavosti tradicí velice starou a 

hluboce zakořeněnou, ne jen v ekonomice. Existují proto veškeré důvody doufat, že 

svobodná Česká republika rychle znovu objeví svou tradici podnikavosti a využije ji 

k obnově své ekonomiky a společnosti. Doufám, že moje kniha jí v plnění tohoto úkolu 

pomůže. (Napsáno na podzim 1992).  

Domnívám se, ţe i kdyţ je nyní rok 2011, tak k významnému kladnému posunu 

v inovativnosti české ekonomiky jako celku, ve smyslu slov Petera F. Druckera, 

nedochází. Inovativnosti organizací na území ČR se mimo jiné také zabývá Český 

statistický úřad. Výsledky jeho výzkumu uvádí obrázek 5.1.1. Z obrázku lze usoudit, ţe 

respondenti zahrnovali do odpovědí zkoumání ČSÚ inovace všech řádů, tedy včetně 

aplikace zlepšování. Lze téţ usoudit, ţe dynamika nárůstu počtu inovačních podniků 

není příliš vysoká. 

                                                 

75
 Peter F. Drucker: Inovace a podnikavost. Praxe a principy. Management Press, 1993. ISBN 80-85603-

29-2, str. 11 
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Zdroj: ČSÚ
76

 

Obr. 5.1.1 Podíl inovačních podniků na celkovém počtu podniků 

 

Dále je v této kapitole disertační práce provedena syntéza poznatků z teoretických 

zjištění (kapitola 3) a výzkumu (kapitola 4), do konečných doporučení pro řízení 

udrţitelného úspěchu organizace jako dynamické rovnováhy systému v turbulentním 

prostředí, prostřednictvím inovací. Jeden ze základních poznatků výzkumu je, ţe 

organizace v 86% spojují inovace se zlepšováním. Budeme-li tedy vycházet z tohoto 

faktu, pak asi nic nebrání tomu, aby pojem zlepšování byl rovnocenný pojmu inovace. 

Hovoří pro to např. srovnání postupu inovačního procesu s postupem provádění 

zlepšování. Inovační proces je moţné vyjádřit několika sekvenčními činnostmi: 

1. zjištění určité potřeby 

2. invenční stadium (hledání myšlenky) 

3. vývoj, transformace myšlenky do příslušné technické nebo netechnické 

inovace 

4. implementace do vnitřního nebo vnějšího prostředí organizace 

5. kontrola dosaţeného efektu inovace a stupně uspokojení zákazníků. 

Stejně tak můţeme velmi podobně vyjádřit i zlepšování následujícími sekvenčními 

činnostmi: 

a) analyzování a hodnocení existující situace, aby se identifikovaly oblasti pro 

zlepšování 

b) stanovení cílů pro zlepšování 

c) vyhledávání moţných řešení k dosaţení cílů 

d) hodnocení těchto řešení a výběr řešení 

e) zavedení zvoleného řešení 

f) měření, ověřování, analyzování a hodnocení výsledků realizace, aby se 

stanovilo, zda byly cíle splněny 

g) oficiální schvalování změn 

Určitě je moţné srovnat činnost 1 s činností a), činnost 2 s činnostmi b)+c), činnost 3 

s činností d), činnost 4 s činností e) a činnost 5 s činností f). Další skutečnost, která 

                                                 

76
 Jana Spilková: Inovační aktivity podniků v České republice v letech 2006-2008. Český statistický úřad, 

2010. Kód publikace 9605-10, str. 13 
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podporuje uţívání pojmu inovace ve výše uvedeném smyslu, jsou řády inovací popsané 

v kapitole 3.4, např. tabulka 3.4.2. Inovace 0 aţ 4 jsou fakticky předmětem zlepšování. 

Nicméně i výsledky výzkumu ČSÚ uvedené spojování latentně podporují.    

Poznatky z výzkumu, který je obsahem kapitoly 4 disertační práce, vyjadřují jednak 

postoje organizací k jevům z jejich externího prostředí a pak také k jevům i z interního 

prostředí. Tyto poznatky shrnují rovněţ způsoby zajišťování některých činností 

organizací, týkající se zlepšování. Ve stručnosti lze zhodnotit postoje a činnosti 

organizací směřující k zajištění jejich udrţitelného úspěchu v turbulentním prostředí 

prostřednictvím zlepšování, následujícím zhodnocením: 

1. Organizace si ve větší míře neuvědomují, ţe podnikají v turbulentním prostředí. 

2. Organizace ve větší míře nepovažují organizaci z pohledu řízení za nelineární 

systém. 

3. Organizace mají ve větší míře systémově upraveno zlepšování v rámci systémů 

řízení kvality. 

4. Organizace nepoužívají pro zlepšování ve větší míře metodiky se systémovým 

dopadem. 

5. Organizace spojují ve větší míře zlepšování s inovacemi. 

6. Pro řízení a rozhodování nepoužívají organizace ve větší míře sofistikované 

systémové metody. 

7. Organizace nespojují ve větší míře zlepšování pouze se zlepšovatelským 

hnutím. 

8. Zlepšování je ve větší míře obsaženo ve strategii firmy. 

9. Organizace nepoužívají ve větší míře při tvorbě inovací systémové metody. 

10. Organizace nespojují ve větší míře zlepšování pouze s řešením neefektivnosti. 

11. Organizace podporují zlepšování ve větší míře specifickým způsobem.  

Červeně vyznačené závěry výzkumu jsou pak povaţovány v dalším jako postoje a 

činnosti s negativním působením na udrţitelný úspěch organizace s tím, ţe je potřebné 

zpracovat doporučení pro zlepšení situace. Zeleně vyznačené závěry výzkumu jsou pak 

povaţovány v dalším jako postoje a činnosti s pozitivním působením na udrţitelný 

úspěch organizace s tím, ţe je potřebné je zdůraznit v doporučeních pro zlepšení 

situace.   

Teoretické základy moţných přístupů k řízení udrţitelného úspěchu organizace a 

inovací z kapitoly 3 lze shrnout do čtyř oblastí: 

1. Turbulentní prostředí 

2. Komplexní systém 

3. Dynamická rovnováha a 

4. Teorie inovací 

Z výše uvedených faktů je moţné sestavit model pro management udrţitelného úspěchu 

organizace prostřednictvím inovací, který je uveden na obrázku 5.1.2. Organizaci 

chápanou jako komplexní nelineární systém obklopuje turbulentní prostředí, jehoţ 

součástí je třeba uvaţovat jak dodavatele, tak zákazníky i konkurenty organizace, 
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jelikoţ jejich vliv na organizaci je z pohledu turbulencí a nelinearit obdobný, jako vliv 

okolního prostředí, uvaţovaný ve formě toku jak pozitivních, tak negativních nelinearit. 

Zpětné vazby znázorněné v modelu jen dokreslují jeho nelinearitu. Prvky strategie, 

inovace a udrţitelný úspěch v podstatě integrují veškeré funkcionality organizace. 

Výzkum uvedený v kapitole 4 vysvětluje v podstatě skutečné chování systému a 

teoretické základy moţných přístupů k řízení udrţitelného úspěchu organizace 

prostřednictvím inovací, které jsou uvedeny v kapitole 3, vysvětlují modelové 

očekávané chování systému. Porovnání skutečného a modelového chování systému je 

vyuţito pro návrh nových přístupů k řízení udrţitelného úspěchu prostřednictvím 

inovací, které jsou uvedeny v následujících kapitolách.      

Strategie

Inovace Udržitelný 

úspěch

Organizace = 

Komplexní 

nelineární systém

Turbulentní nelineární prostředí

Dodavatel
Zákazník

Konkurence

ZVZV

ZV

 

          Zdroj: vlastní 

Obr. 5.1.2 Model managementu udrţitelného úspěchu prostřednictvím inovací 

 

5.2 Řízení v turbulentním prostředí 

Peter F. Drucker ve své knize
77

 specifikuje základní otázky řízení v turbulentním 

prostředí, kde je třeba, aby kaţdá organizace řídila rozdělování svých zdrojů ve smyslu 

pravděpodobnosti dosahování nejlepších výsledků. V turbulentním prostředí musí být 

organizace na jedné straně schopna zvládnout náhlé tvrdé rány osudu a na druhé straně 

musí být připravena vyuţít nečekané příleţitosti. V obou případech je rozhodující 

management zdrojů. Pro přeţití organizace v turbulentním prostředí je nezbytný určitý 

minimální objem růstu, proto musí rozlišovat mezi růstem správného nebo nesprávného 

druhu. Organizace, která bude organizačně zajišťovat inovace, bude ve výhodě a vytvoří 

si tím kapitálové a lidské zdroje pro další inovace. Turbulence v prostředí je tok 
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 Drucker Peter F.: Řízení v turbulentní době. Management Press, 1994. ISBN 80-85603-67-5 
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unikátních událostí – nelinearit. Nelinearity nelze plánovat, lze je jenom předvídat a 

připravit se na ně tak, abychom dokázali čelit negativním nelinearitám a dokázali vyuţít 

pozitivní nelinearity – příleţitosti. Takto musí být koncipována strategie organizace. 

Budoucnost organizace je utvářena současnou výkonností managementu ve čtyřech 

oblastech: 

1. v přidělování kapitálu 

2. v personálních rozhodnutích 

3. v oblasti inovací 

4. v oblasti výkonnosti strategie. 

V kaţdé této oblasti musí management svoji výkonnost neustále zvyšovat, v porovnání 

s minulými výsledky, hlavně v likviditě, produktivitě a nákladech na budoucnost – 

inovace. Budoucnost organizace závisí na tom, jak bude management agilní. Pod 

agilitou se rozumí koncept, který v sobě zahrnuje myšlenky flexibility, dynamické 

rovnováhy, adaptability a koordinace, ve vzájemné synergii. V kontextu business agility 

se jedná o schopnost organizace se rychle adaptovat na turbulence v prostředí 

produktivním a nákladově efektivním způsobem. Agilní organizace je pak organizace 

vyuţívající klíčové principy komplexních adaptivních systémů a teorie komplexity 

k dosahování udrţitelného úspěchu.    

Jak je uvedeno v závěrech výzkumu, vnímá turbulentní prostředí 61% organizací. 

Hypotéza byla, ţe je to více jak 70%. Poznatek z výzkumu na základě stanoveného 

kritéria hypotézu zamítá. Výsledek výzkumu 61% se však jeví jako poměrně dobrý, 

vyjadřující nadpoloviční uvědomění vnímání turbulentního prostředí organizacemi. Byl 

tedy předpoklad, ţe organizace budou vyuţívat ve větší míře rovněţ scénářové 

plánování, BSC a racionální ekonomické rozhodování. Ovšem při detailnějším pohledu 

na korelaci mezi těmito metodikami a vnímáním turbulentního prostředí vyplývá 

z výzkumu vztah scénářového plánování pouze 18,8%, BSC 24,81% a racionálně 

ekonomického rozhodování 21,81%. Vytvoříme-li si u kaţdé činnosti doplňky do 

100%, pak dostaneme procentuální poměr těch organizací, které se s danou 

problematikou nezabývají nebo ji neznají. Budeme-li posuzovat organizace, které si 

turbulence uvědomují a zároveň vyuţívají pro rozhodování administrativní model, pak 

procentuální poměr těchto organizací (55,68%) převyšuje organizace vyuţívající 

racionální model (21,81%). Problematiku vnímání turbulentního prostředí je pak moţné 

shrnout tak, ţe organizace toto prostředí vnímají, ale při řízení a rozhodování pouţívají 

méně systémové metody. Takové organizace budou zřejmě nuceny, na základě 

turbulencí z prostředí, řešit vnitřní změny s větším dopadem (s vyšší úrovní nelinearity), 

aby uvedly organizaci do dynamické rovnováhy. Jsou však organizace, avšak v naprosté 

menšině, budující své výrobní systémy vyuţívající poznatky TPS systému a WCM. Zde 

je vidět velká snaha po zavádění určitého řádu do systému organizace a po moderních 

způsobech řízení k dosahování dynamické rovnováhy organizace.     

Řízení v turbulentním prostředí se můţe sice provádět intuitivně (administrativní model 

rozhodování), coţ asi většina organizací provádí, ale doporučení je pouţívat ve větší 

míře sofistikovanější metody, jako je např.:  
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 scénářové plánování, které je zaloţeno na identifikaci a shromaţďování 

klíčových vlivů prostředí a hnacích sil změn
78

. 

 rozhodovací matice, pravděpodobnostní stromy nebo i simulace metodou Monte 

Carlo
79

, pouţitelné pro rozhodování o budoucnosti organizace za rizika a 

nejistoty 

 fuzzy logika
80

, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy a teorie chaosu
81

.  

Všechny metody řízení v turbulentním prostředí vyţadují informace o jevech 

probíhajících v tomto prostředí. Uvaţujme jiţ v kapitole 3 zmíněných pět úrovní 

turbulence a podívejme se, jaké informace jsou potřebné.   

  Zdroj: Ansoff
82

 

Obr. 5.2.1 Pět úrovní turbulence a manaţerské postoje s cíli řízení 

 

Optimální výkonnosti (trvalý úspěch; dynamická rovnováha) v turbulentním prostředí 

můţe organizace dosáhnout, pokud strategie a moţnosti organizace se vyrovnají úrovni 

turbulence prostředí. Manaţerské postoje a cíle řízení, v podstatě pro dosahování 

dynamické rovnováhy, jsou vyjádřeny na obrázku 5.2.1. Hodnota a kvalita informací 

potřebná pro rozhodování je dána úrovní turbulence prostředí, ve kterém se organizace 

nachází. Na kaţdé úrovni samozřejmě jsou potřeba informace o signálech moţné změny 

turbulence prostředí. Stejně tak jsou potřebné informace o strategiích konkurence a také 

vnitřní kapacitě organizace a odchylkách od strategie. Ovšem s rostoucí úrovní 

turbulence narůstá význam šumu, který informace znehodnocuje. Jinými slovy, 

s rostoucí úrovní turbulence roste problematika filtrace informací a rovněţ nutnost 

zpracování slabších signálů. Správná filtrace informací je dnes alfou a omegou přeţití 

organizace v turbulentním prostředí.  
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V několika málo posledních letech se rozvíjí disciplína nazývaná „Competitive 

Intelligence (CI)“, zabývající se vytvářením zpravodajských systémů generujících 

informace pro rozhodování, pracujících jak s externími, tak interními zdroji dat. Tyto 

systémy pak bývají integrální součástí IS/ICT organizace. Postavení CI v IS/ICT uvádí 

obrázek 5.2.2. 

  

 

Zdroj:Molnár
83

 

Obr. 5.2.2 Postavení CI v architektuře IS/ICT organizace 

 

I kdyţ se CI ze své podstaty zabývá informacemi o konkurenci, je zcela pochopitelné, 

ţe je potřebné získat data z konkurenčního prostředí, abychom zjistili informace o 

konkurenci, které potom obsahují i informace o prostředí. Do CI se dnes zahrnuje i 

Customer CI, Market CI a Technické/Technologické CI. Proces, kterým se získávají 

znalosti o okolním prostředí, se nazývá zpravodajský cyklus. Pro získání znalostí je 

třeba neustále a systematicky zpracovávat informace v daném zpravodajském cyklu 

podle obrázku 5.2.3.  
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Zdroj:Molnár
84

 

Obr. 5.2.3 Zpravodajský cyklus 

 

Typy zdrojů dat pro účely CI, ze kterých lze získat informace o turbulenci prostředí 

mohou být následující: 

 Publikované zdroje (bílé); je široké spektrum publikovaných zpráv v obchodním 

rejstříku, zpráv marketingových organizací popisujících stavy trhu, firemní 

publikace, burzovní zprávy atd.  

 Polopublikované zdroje (šedé); jsou to hlavně dokumenty typu výzkumných a 

technických zpráv, které jsou publikovány na internetu  

 Nepublikované zdroje; informace z těchto zdrojů lze získat primárním 

výzkumem. Otázkou zůstává jejich spolehlivost a pravdivost. 

Způsob zpracování dokumentů z těchto zdrojů se pak liší podle toho, jestli je to zdroj 

strukturovaný (coţ je databáze) nebo nestrukturovaný. Oba dva způsoby zpracování 

jsou uvedeny na obrázcích 5.2.4 a 5.2.5.  
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Zdroj:Molnár
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Obr. 5.2.4 Práce se strukturovanými zdroji 
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Zdroj:Molnár

86
 

Obr. 5.2.5 Práce s nestrukturovanými zdroji 

 

Jeden z CI systému, který napomáhá vytvořit si rychle názorný obraz problému, umí 

poskytovat rychle nové informace k problému v potřebném kontextu a uchovávat 

systematicky získávané poznatky pro rozvoj znalostí o dané oblasti, je CI systém firmy 

TOVEK s.r.o. Jedná se o analytický, rešeršní a monitorovací systém. Jeho architektura 

je na obrázku 5.2.6 a architektura analytického pracoviště je uvedena na obrázku 5.2.7. 
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Zdroj:Molnár
87

 

Obr. 5.2.6 Fyzická architektura CI systému 
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Zdroj:Molnár
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Obr. 5.2.7 Fyzická architektura analytického pracoviště 

 

Turbulence sebou přináší chaos. V době chaosu jsou dlouhodobější plány (např. 3 a 5 

leté), nepodstatné. Tento způsob plánování vyţaduje dostatečně přesné předpovědi, 

které svádí pouţívat data o výsledcích organizace v minulosti a to můţe vést 

k podcenění chaosu způsobeného turbulencemi. Můţe se stát i opak, kdy se chaos 

vysvětluje jako něco naprosto nepředvídatelného a neřiditelného a přistupuje se pak 

k intuitivnímu řízení podle zdravého selského rozumu. Jediná jistota při řízení 

v turbulentním prostředí je, ţe ţádná jistota neexistuje. Obrázek 5.2.8 uvádí, kterým 

aktivitám při řízení organizace v turbulencích je dobré se vyhnout a naopak, které 

aktivity je dobré provádět. Aktivity, kterým bychom se měli vyhnout, jsou vlastně 

chyby managementu. Poměrně velkou chybou je sniţování výdajů na inovace. Největší 

chyby, které v době turbulence, z pohledu inovací, lze udělat: 

1. Propustit talentované zaměstnance 

2. Šetřit na technologiích 

3. Redukovat riziko 

4. Zastavit vývoj výrobků 

5. Vyměnit prorůstové manaţery za manaţery pouze omezující náklady 

6. Zavrhnout inovace jako klíčovou strategii 
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Zdroj:Kotler
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Obr. 5.2.8 Průchod turbulencí 

 

V tabulce 3.1.1 je hrubě definována nová normalita, ve které působí nepředvídatelné 

záblesky konjunktury a také recese, které můţeme nazývat inflexními body chaosu. 

S pojmy turbulence a chaos, lze pak vyjádřit cyklus řízení chaosu podle obrázku 5.2.9. 

Pro dosahování trvalé udrţitelnosti (udrţitelného úspěchu=dynamické rovnováhy) 

organizace v turbulentním prostředí by měla organizace maximálně vyuţít příleţitosti 

vytvořené chaosem, vnímané jako inflexní body chaosu a přijmout opatření nezbytná 

pro minimalizaci všech potenciálních hrozeb chaosu. Tuto situaci je moţné vyjádřit 

obrázkem 5.2.10. Kaţdá organizace se při své činnosti dostává do tzv. strategických 

inflexních bodů, kdy jiţ původní strategie nefunguje a je jí nutné nahradit novou. 

Strategický inflexní bod je důsledkem všech sil působících na organizaci. Organizace 

můţe projít inflexním bodem k dalšímu rozvoji nebo to také můţe znamenat postupný 

zánik organizace. Obrázek 5.2.11 uvádí vývoj v turbulentním prostředí nové normality, 

který je přerušen nelinearitou vyvolávající vysoký chaos. V obrázku je vyznačen i 

strategický inflexní bod organizace. 
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Zdroj:Kotler
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Obr. 5.2.9 Nekonečný cyklus řízení chaosu 

 

 

 

Zdroj:Kotler
91

 

Obr. 5.2.10 Od turbulence k udrţitelnosti 
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Zdroj:Kotler
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Obr. 5.2.11 Nelinearita v turbulentním prostředí 

 

Z pohledu řízení v turbulentním prostředí je nutné, aby si management organizace 

uvědomil, ţe: 

 kaţdá strategie rychle zastará 

 je nutné řešit ţivotní rozhodnutí ve strategických inflexních bodech 

 je nutné mít pravdivé a spolehlivé informace o turbulentním prostředí. 

Řízení chaosu vyţaduje systematický přístup k rozpoznání turbulence a chaosu. Je ho 

moţné vyjádřit, tak jak bylo jiţ uvedeno, ve třech bodech: 

 Rozpoznání zdrojů turbulence pomocí CI a systému včasného varování, který 

zahrnuje identifikaci rizika, jeho monitoring a zásah managementu 

 Reakce na chaos pomocí scénářů 

 Volba strategie podle vhodného scénáře 

Obrázek 5.2.12 uvádí schematicky systém řízení chaosu.   
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Zdroj:Kotler
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Obr. 5.2.12 Systém řízení chaosu 

 

Tři hlavní činnosti řízení chaosu lze strukturovat podrobněji do osmi následujících 

kroků: 

1. Odhalení zdroje turbulence a chaosu pro organizaci 

2. Identifikace nesprávných reakcí managementu na turbulence 

3. Zavedení systému včasného varování 

4. Vytvoření klíčových scénářů a strategií 

5. Výběr nejpravděpodobnějšího scénáře a příslušné strategie 

6. Implementace přístupů řízení chaosu do strategického managementu 

7. Implementace přístupu řízení chaosu do ostatních funkcí organizace 

8. kontrola dosahování udrţitelného úspěchu a rozhodnutí o dalším průchodu 

smyčkou těchto osmi bodů.  

Hlavní hybnou silou cyklu, tvořeného opakováním těchto osmi kroků jsou inovace 

technické i netechnické všech řádů. 

Organizace v komplexních situacích mají někdy problém porozumět vlivu okolního 

prostředí vzhledem k jejich rozsáhlosti. Problém je samozřejmě posilován v případě, ţe 

je organizace vystavena dynamickým podmínkám. Je obtíţné pojmout komplexnost 

pomocí analýzy. Komplexnost, jako výsledek rozdílnosti můţe být vyřešena 

diverzifikací organizace a jednotlivým částem organizace pak mohou být přiřazeny 

zdroje a pravomoci k řízení jejich oblasti. Následující obrázek 5.2.13 shrnuje způsoby 
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řízení pro jednotlivé podmínky prostředí. Jelikoţ dnešní doba posunula vlivy okolního 

prostředí směrem k velké dynamičnosti a turbulenci v něm probíhajících změn, pak 

z pohledu inovačních procesů je potřebné podtrhnout jiţ zmíněné scénářové plánování a 

další výše uvedené metody a samozřejmě také učení se. 

 

Analýza 

historie, 

výhled

Podmínky 

prostředí

Podmínky 

prostředí

Jednoduché Komplexní

Statické

Dynamické
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Scénářové
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Zdroj: Johnson
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Obr. 5.2.13 Řízení pro jednotlivé podmínky prostředí 

 

   

5.3 Hledání dynamické rovnováhy komplexních systémů 

5.3.1 Možné metody 

V kapitole 3.2 je objasněna základní problematika komplexního systému, ze které 

vyplývá, ţe komplexita systému je v určité závislosti na řadě aspektů a principů 

ovlivňujících povahu interakce prvků systému a jeho celkové chování. Růst komplexity 

systému je ovlivňován narůstajícím počtem stavů (moţných cest) v systému, který 

souvisí s počtem interagujících prvků a počtem vazeb mezi nimi. Jsou dva základní 

aspekty komplexity, nevratnost, daná tokem času z minulosti do budoucnosti a 

nelinearita, která je produktem zpětných vazeb. Komplexita staví na pojmu chaosu a 

také na zpětných vazbách, které jsou jednou z hlavních příčin samo-organizace vedoucí 

k dynamické rovnováze systému. 
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Z výzkumu vyplývá, ţe organizace nastavují určitý řád prostřednictvím systémů řízení 

kvality, převáţně podle standardu ISO 9001. I kdyţ je tento systém dostatečně otevřený, 

tak vychází organizačně z mechanistických principů řízení, které nerespektuje 

v dostatečné míře turbulentní prostředí a nelineární chování organizace. Navíc 

odvětvové standardy, jako např. ISO TS 16949, tento řád ještě více posilují, takţe i 

kdyţ se organizace dostává dále od dynamické rovnováhy svého systému, 

implementovaný řád brání samo-organizaci, coţ pak můţe mít za následek vznik změn 

s velkými nelinearitami. Přestoţe organizace vyuţívají inovace niţších řádů pro 

dosahování dynamické rovnováhy, tak ji vlivem rigidního řádu někdy nemohou 

dosáhnout. Inovační procesy s inovacemi niţších řádů, v podobě zlepšování procesů, 

mají organizace rovněţ systémově upraveny v rámci QMS systémů, avšak jejich přínos 

nebývá někdy podle očekávání. Tato situace pak dává impulzy pro vznik podnikových 

systémů kopírujících např. TPS, WCM, Six Sigma…atd., a tím roste vliv samo-

organizace systému a systém se stává pruţnější na turbulence prostředí, je odolnější 

k neţádoucím nelinearitám a podporuje ţádoucí nelinearity, které v podobě inovací 

všech řádů významně ovlivňují dosahování dynamické rovnováhy. Realita je však 

taková, ţe většina organizací ještě asi nepocítila potřebu samo-organizace v tomto slova 

smyslu. 

V kapitole 3.3.1 je uveden výtah ze standardu ISO 9004, jehoţ nejnovější vydání z roku 

2009 (v ČR 2010) jiţ respektuje turbulentní prostředí více, neţ ISO 9001. ISO 9004 je 

víceméně postaven na principu otevřeného sociálně-ekonomického komplexního 

systému a v podstatě dává návod na činnosti v organizaci, vedoucí k nalezení její 

dynamické rovnováhy. V zájmu širokého pouţití tohoto standardu je model systému 

zjednodušen a standard popisuje vztahy a vazby v systému velmi rámcově. I kdyţ jsou 

vztahy a vazby popsány rámcově, tak činnosti z nich vyplývající vedou k nastolení 

určitého řádu v organizaci a mohou vést i k dosahování dynamické rovnováhy systému. 

Standard si ve větší míře neţ jiné standardy z oblasti managementu kvality, všímá 

důleţitosti inovací a inovačních procesů, vedle procesů zlepšování, pro dosahování 

dynamické rovnováhy – udrţitelného úspěchu organizace.   

Organizace by měly vycházet z faktu, ţe zpětné vazby významně ovlivňují komplexitu 

systému a pro budování řádu, který podporuje dosahování dynamické rovnováhy 

systému, by měly vyuţívat metodiku systémové dynamiky
95

, kde je kladen hlavní 

důraz na roli struktury a jejího vztahu s dynamickým chováním systému, modelovaném 

pomocí sítě informačně uzavřených zpětnovazebních smyček. Systémová dynamika je 

vhodná pro systémy, které se vyznačují tím, ţe jsou komplexní, zpětnovazební, 

nelineární, částečně kvalitativní a dynamické. Je vhodná samozřejmě i pro systémy 

sociálně ekonomické. Systémová dynamika vyuţívá modelování. Zpětnovazební 

smyčky a zpoţdění jsou pomocí hladin a toků vizualizovány a formalizovány. Modely 

systémové dynamiky jsou sestaveny z kombinací mnoha jednoduchých konceptů, avšak 

mohou generovat velmi komplexní a reálné chování. Formalizace modelů a dynamické 
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simulace se mohou pokládat za nezbytné komponenty pro studium konkrétních 

dynamik komplexních systémů. Organizace je typický představitel komplexního 

sociálního systému. Komplexní sociální systémy mají strukturu, která určuje jejich 

chování. Pokud se podaří poznat nejdůleţitější komponenty této struktury, včetně 

pochopení dynamických a zpětnovazebních souvislostí, pak je také moţno nalézt 

postupy, které povedou k cíli, jako např. zisku ve firmě. Hledaná řešení spočívají 

v pochopení vazeb různých vlivů mezi sebou a nikoliv v tlaku na změnu určitých 

parametrů systému. Při hledání řešení je třeba se opřít o hledání takových struktur a 

chování systému, které mají minimum neţádoucích vedlejších účinků při dosahování 

poţadovaných parametrů.  

Čím větší je komplexita systému, tím obtíţnější je jí namodelovat. Abychom mohli 

komplexitu řídit, pak je třeba špatně strukturovanou situaci převést na lépe 

strukturovanou. Systémové myšlení, potřebné k uvedeným převodům, by mělo být 

zaloţeno na tzv. systémových archetypech. Systémový archetyp je vlastně soubor 

vztahů a vazeb mezi jednotlivými prvky systému, které mají určitou charakteristickou 

strukturu. Ústředním principem systémového myšlení je „struktura ovlivňuje chování“ a 

stejně tak „zaběhlé způsoby kladou odpor“. Za prvním konstatováním musíme vidět, ţe 

schopnost ovlivnit skutečnost vyplývá ze schopnosti rozumět struktuře řídící chování 

systému a za druhým konstatováním musíme vidět tendenci komplexních systémů klást 

odpor změně chování systému, kdy však pouhá změna chování vede jen ke 

krátkodobým zlepšením. Znalost archetypů nám umoţní jejich nalezení v komplexních 

systémech a napomůţe jednak k jejich analýze a jejich modelování. Všechny archetypy 

se skládají ze tří součástí. Je to stupňovaná zpětná vazba, vyrovnávací procesy a časové 

zpoţdění. Rozeznání systémových archetypů v organizaci často bývá součástí 

udrţitelného úspěchu organizace. Významné systémové archetypy
96

 v managementu 

jsou následující: 

 Samoposilující se chování – generuje na základě kladné zpětné vazby růst 

nebo úpadek organizace. Kdyţ organizace dosahuje dobrých výsledků 

působením kladné zpětné vazby, tak se přestává hledat další obdobná 

struktura, coţ pak můţe při působení neţádoucích nelinearit obrátit kladnou 

zpětnou vazbu ve směru úpadku a nikoliv ve směru udrţitelného úspěchu. 

Příklady obou situací jsou znázorněny na obrázcích 5.3.1.1 a 5.3.1.2. 

Písmeno R v obrázcích zde označuje kladnou zpětnou vazbu (reinforcing).  

 Cílové chování – Je stanoven cíl jako ţádaná hodnota. V komplexním 

systému je řada záporných zpětných vazeb, jejichţ působením se eliminují 

odchylky od trajektorie k tomuto cíli. Systém je samoregulující. Příklad 

záporné zpětné vazby znázorňuje obrázek 5.3.1.3, ve kterém písmeno B 

označuje zápornou zpětnou vazbu (balancing). Cílovým stavem je zde nový 

systém managementu. Systémy preferují vyváţenost a brání se změnám, a 

tím je v systému vyvoláván odpor proti změnám. Odpor je symptom 
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záporné zpětné vazby. Pokud organizace dokáţe takové záporné zpětné 

vazby identifikovat a efektivně ovládat k cílovým stavům, pak nepochybně 

získá vyšší flexibilitu na turbulence.    

 

                     Zdroj: Mládková
97

 

Obr. 5.3.1.1 Samoposilující se chování úspěchu 

 

 

                      Zdroj: Mládková
98

 

Obr. 5.3.1.2 Samoposilující se chování úpadku 

 

                                                 

97
 Mládková Ludmila: Management in Non-linear Environment. Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0472-

3, str. 33 
98

 Mládková Ludmila: Management in Non-linear Environment. Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0472-

3, str. 33 



108 

 

 

                    Zdroj: Mládková
99

 

Obr. 5.3.1.3 Příklad cílového chování 

 

Tyto dva archetypy tvoří základní strukturu systémového myšlení. Existují i další 

archetypy:  

 Cílové chování se zpožděním – varianta archetypu cílového chování kdy 

v časovém cyklu je zpoţdění. Hlavně to je zpoţdění mezi zjištěním stavu a 

jeho nápravou. 

 Oscilace - varianta archetypu cílového chování kdy cílový stav je 

dynamická rovnováha. Dochází k oscilaci kolem cílové hodnoty vlivem 

časového zpoţdění ve dvou zpětnovazebních smyčkách. Např. zákon 

nabídky a poptávky. 

 Meze růstu – zpočátku dochází ke zlepšování organizace vlivem působení 

kladné zpětné vazby aţ do té doby, neţ narazí na vyrovnávací nebo 

stabilizující proces představující zápornou zpětnou vazbu, který růst omezí 

nebo i zvrátí. Organizace musí odhalit příčiny omezení a pak se zaměřit na 

změnu struktury a chování systému, nikoliv jen na násilnou změnu 

parametru systému, jako je propagace, zvyšování prodejů …atd., jelikoţ se 

systém takovému tlaku začne dříve nebo později bránit.  

 Eskalace – popisuje dva nebo více systémů, které na sebe navzájem působí 

a výsledným efektem je jediná posilující smyčka. Eskalace můţe vzniknout 

všude tam, kde působí konkurence a můţe působit do té doby, neţ některý 

z konkurentů odejde z příslušného trhu. Eskalace posiluje samoposilující 

chování systému. Eliminovat eskalaci znamená eliminovat moţné ohroţení 

zhroucením, ale také eliminovat motory inovací a rozvoje, coţ ale není 
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ţádoucí. Jedna z hlavních cest, jak transformovat eskalaci na samoposilující 

se chování, je spojenectví konkurujících si systémů. 

 Růst a nedostatečné investice – působí tehdy, kdyţ nějaký systém 

(organizace) omezuje svůj vlastní růst tím, ţe příliš málo investuje. Je 

vlastně rozšířenou verzí archetypu meze růstu, kde zpomalující akce je 

součástí další stabilizační smyčky s externím standardem a zpoţděním. 

Archetyp však není limitován pouze stanovenou mezí, ale jeho omezení se 

dynamicky vyvíjí podle růstu a velikosti struktury.  

 Tragédie společného – zobrazuje závislost dvou různých aktivit na jednom 

zdroji. Dochází zde ke střetu několika podmínek: 

o existují , které společně patří skupině subjektů, 

o  kaţdý subjekt se snaţí maximalizovat uţitek obvykle n úkor 

druhých, 

o uţití zdrojů jedním subjektem přináší ostatním subjektům 

nelinearity, zpravidla neţádoucí, jeţ nejsou ničím kompenzovány, 

o všechny subjekty se snaţí porazit systém, který skutečně zkolabuje 

a dochází ke zhroucení zdrojové základny. 

 Doporučení pro management v případě archetypu tragedie společného jsou 

následující: 

o Jasně definovat hranice, tzn. regulovat chování jednotlivých 

subjektů pomocí zákonů, pravidel chování, standardů, směrnic, 

sankcí a donucení, 

o vyvaţovat systém prostřednictvím kooperativních win-win pravidel, 

realizovat strategie zaloţené na symbióze, 

o proporcionalita mezi konkurenčním chováním a spoluprací. 

o potlačení individualismu ve prospěch celé organizace, vzájemná 

přizpůsobivost v chování jednotlivých subjektů a vzájemné sdílení, 

o ochota ke konsensu a kompromisu 

o vyvolání individuální odpovědnosti, 

o systematické vytváření prostředí znemoţňujícího jednotlivým 

subjektům v rámci celé organizace chovat se způsobem „tragédie 

společných zdrojů“.  

Pouţití systémového myšlení v praxi je moţné demonstrovat na příkladu, který uvádí 

Mládková
100

. Je to případ americké firmy Analog Devices, která úspěšně zavedla TQM 

s cílem zlepšení firemní výkonnosti a konkurenceschopnosti. Počet zmetků klesl, 

procento dodávek JIT se zvýšilo, atd. Ovšem výsledky činnosti systému TQM přinesly 

určitý paradox. Finanční indexy se překvapivě nezlepšily, naopak byly horší a to ne jen 

v absolutních hodnotách, ale i v porovnání s konkurencí, která neměla TQM zaveden. 

Firma se dostala do váţných problémů. Manaţeři poţádali o počítačovou simulaci 

problému, která pak demonstrovala udělané chyby. Výchozí situace, očekávání firmy 

bylo moţné popsat archetypem samoposilujícího se chování k dosahování lepších 
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výsledků implementováním a uţíváním TQM, díky jeho akceptování zaměstnanci 

firmy. Situace je uvedena na obrázku 5.3.1.4.  

 

                    Zdroj: Mládková
101

 

Obr. 5.3.1.4 Očekávání firmy 

 

Ve výrobních procesech se lepší výsledky projevily velmi brzy, coţ přineslo vyšší 

produktivitu a větší kapacitu. V nevýrobních procesech, zejména v procesech 

inovačních, kterým nebyla při implementaci věnována taková pozornost, nastávalo 

časové zpoţdění a tím nemohly být vyuţity uvolněné výrobní kapacity a stejně tak byl 

problém s udrţením konkurenční pozice. Navíc, v oboru polovodičů, jejichţ výrobou se 

firma zabývá, docházelo k cenové válce. To vše vedlo firmu k úsporným opatřením a 

lidé dostávali strach ze ztráty zaměstnání a odpor vůči TQM vzrostl. Tato situace je 

uvedena na obrázku 5.3.1.5. 
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  Zdroj: Mládková
102

 

Obr. 5.3.1.5 Očekávání firmy 

 

Hledání dynamické rovnováhy komplexního systému můţe vyuţívat i jeho vlastnosti 

samo-organizace, která nabývá na významu v případě, ţe systém je vzdálen od jeho 

dynamické rovnováhy. To znamená, je vhodné vytvořit takový systém, který by byl 

schopen samo-organizace a s ní spojenou samokontrolou a samořízením, pro případ, ţe 

se systém dostane vlivem turbulencí a nelinearit z dynamické rovnováhy. Zde se nabízí 

vytváření systémů na principu síťové organizace, organizační struktura typu améba 

(biolog. měňavka), která je uvedena na obrázku 5.3.1.6. Top management organizace, 

která tuto strukturu implementovala, se skládá z vlastníka a delegovaných zástupců 

jednotlivých améb. Řízení je podobné finančnímu holdingu. Améba můţe mít určitý 

počet zaměstnanců a v případě nutnosti, dochází k jejímu dělení. řízení se uskutečňuje 

přes zástupce ve vrcholovém managementu, kde se také tvoří strategie organizace. 

Systém hodnocení améb je zaloţen na přidané hodnotě. Améby se identifikují podle 

různých hledisek, např. podle produktů, podle funkcí jako marketing, výroba, 

vývoj…atd. Obrázek 5.3.1.7 uvádí pohyb améb z hlediska jejich vzniku dělení a zániku. 
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 Zdroj: Truneček
103

 

Obr. 5.3.1.6 Organizační struktura typu améba  
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Zdroj: Truneček
104

 

Obr. 5.3.1.7 Cyklus sebetvoření améb.  

 

Podnikový zásobník zaměstnanců je udrţován, doplňován a obnovován řízením vstupu 

a výstupu (přijímání, přeřazování a rotace lidí). Tak se vytváří améby. Produkce 

znamená, ţe se améby propojují do sítí. Při propojení améby navazují vztahy s ostatními 

amébami, se zákazníky i dodavateli. Při rozpadu améby jsou lidé převáděni do 

zásobníku a pak vyuţíváni pro potřeby ostatních améb. Pro hodnocení améb je 

uplatňován princip přidané hodnoty (PH), kterou můţeme vyjádřit jako výkon (např. 

produkce) mínus spotřeba (náklady bez osobních nákladů). Pro vznik a zánik améb pak 

mohou nastat čtyři situace: 

1. nízký výkon, vysoká PH – améba se dělí na menší améby 

2. vysoký výkon, vysoká PH – améba se udrţuje 

3. vysoký výkon, nízká PH – radikální reorganizace, v případě neúspěchu 

rozpuštění améby 

4. nízký výkon, nízká PH – do této situace by se neměla améba dostávat. První tři 

situace by jí neměly dopustit. 

Pevná pravidla pro dělení nebo reorganizaci améb neexistují. Améby se dělí nebo 

slučují v závislosti hlavně na vnějších podmínkách a je zde vyuţit princip autopoiesis, 

sebetvoření.   
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Ze závěrů výzkumu vyplývá, ţe pro řízení a rozhodování nepouţívají organizace ve 

větší míře sofistikované systémové metody. Nejvíce se soustřeďují na řízení podle cílů, 

coţ je asi zase dáno implementací systémů řízení kvality, které tento způsob řízení 

doporučují. V rozhodování preferují organizace administrativní způsob před způsobem 

racionálně ekonomickým. V turbulentním prostředí, kdy je výhodné pouţívat pro řízení 

a rozhodování scénáře, je také vhodné pouţívat kvantitativní exaktní metody
105

 

rozhodování zahrnující např. lineární programování, nelineární programování, 

dynamické programování, stochastické programování atd. Pro hledání dynamické 

rovnováhy systému je moţné pouţít další pokročilé metody rozhodování
106

 jako jsou, 

fuzzy logika, neuronové sítě, genetické algoritmy a v případě uţití teorie chaosu, také 

jiţ v kapitole 3.2 zmíněný Hurstův a Lyapunův exponent.   

 

5.3.2 Příklad použití teorie chaosu pro hledání dynamické rovnováhy 

Komplexita systému, daná hlavně jeho rozsahem a zpětnými vazbami, staví na pojmu 

chaosu. V kapitole 3.2 je vysvětlen pojem chaosu a na logistické rovnici (3.2.2) je pak 

demonstrováno chování dynamického systému v závislosti na jeho počátečních 

podmínkách, které můţe být od lineárního aţ po chaotické. Podívejme se na to, jak je 

moţné vyuţít teorii deterministického chaosu při analýzách chování organizací a také si 

udělat částečný obraz o moţném budoucím chování organizace. Velmi dobře to uvádí 

Priesmeyer
107

.Výše uvedená jednoduchá logistické rovnice by nám mohla vyjádřit jak 

vztah organizace a jejího okolního prostředí, tak i vztah mezi jejími vnitřními 

proměnnými, např. mezi prodejem a ziskem. Metoda zobrazení ve stavové rovině nám 

poskytuje mnoho moţností, jak zobrazit dynamické chování nelineárních systémů 

vyjádřené i jejich limitními cykly, které jsou součástí výše definovaných atraktorů. Je 

vhodnější zobrazovat na osy stavové roviny změny proměnných. Při analýze chování 

organizace z pohledu teorie chaosu nejde o nic jiného, neţ se pokusit nalézt vzorec, 

který v pozadí odráţí existující atraktor. Pouţijeme-li kvartální finanční data organizace 

pro analýzu jednoho roku, setkáme se s moţnými teoretickými limitními cykly podle 

obrázku 5.3.2.1, které vyjádříme ve stavové rovině podle obrázku 3.2.9. Případ a) 

v obrázku 5.3.2.1, kdy proměnná X i Y má konstantní přírůstky, nazveme perioda 1 

limitních cyklů. Případy b), c) a d), kdy nastává bifurkace a trajektorie systému osciluje 

buďto mezi dvěma body jedné proměnné a druhá je konstantní nebo obě proměnné 

oscilují mezi dvěma body, nazveme perioda 2 limitních cyklů. Případ e), kdy nastává 

další bifurkace a trajektorie systému osciluje mezi čtyřmi body, nazveme perioda 4 

limitních cyklů. Můţeme provést i dvouletou analýzu organizace z 8 kvartálních dat a 

pak se nám můţe objevit i bifurkace periody 4 na periodu 8. Všechny tyto popsané 
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případy znázorňují dynamickou rovnováhu systému, sledovanou pomocí dvou 

stavových proměnných.   

Na základě výše uvedené teorie byla provedena analýza nelineárního chování konkrétní 

organizace, subdodavatele automobilového průmyslu. Pro analýzu chování organizace 

byl připraven model, ve kterém byly zvoleny proměnné a jejich vzájemné vztahy podle 

tabulky 5.3.2.1. Vzájemný vztah proměnných je vyznačen v tabulce 5.3.2.1 kříţky (+) a 

tyto vztahy byly analyzovány.  Hlavičky sloupců tabulky 5.3.2.1 vyjadřují stejné 

proměnné jako jednotlivé řádky prvního sloupce tabulky.  Např. 9. řádek je Zisk a stejně 

tak 9. sloupec. Data pro zpracování analýzy byla vybrána z účetních výkazů z po sobě 

jdoucích čtrnácti kvartálů a zpracována pouţitím programu pro chaotické systémy. 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce 5.3.2.2.  

 

 
 

2.kv. 1.kv.

3.kv. 4.kv.

X

Y
a

b c

d e

1

2

3

4

 
            Zdroj: Priesmeyer
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Obr. 5.3.2.1 Teoretické limitní cykly  
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Tabulka 5.3.2.1 Model pro analýzu chování organizace 

        Zdroj: Vlastní 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Celková aktiva *         

2 Oběţná aktiva  *   +     

3 Zásoby   * +      

4 Oběţná aktiva bez 

zásob 

   *      

5 Závazky     *     

6 Vlastní jmění      *    

7 Úvěry +     + *   

8 Trţby +  +     *  

9 Zisk +     +  + * 

 

Tabulka 5.3.2.2 Výsledky analýzy chování organizace 

      Zdroj: Vlastní 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Celková aktiva          

2 Oběţná aktiva     4,91     

3 Zásoby    6,55      

4 Oběţná aktiva bez 

zásob 

         

5 Závazky          

6 Vlastní jmění          

7 Úvěry 4,18     3,18    

8 Trţby 6,73  6,36       

9 Zisk 5,45     4,18  5,64  

 

Pro objasnění výsledků analýz chování organizace jsou dále uvedeny příklady dvou 

analýz vzájemného vztahu proměnných. V prvním případě se jedná o analýzu vztahu 

Trţby/Zisk, kde proměnná Trţby je sloupec 8 a Zisk řádek 9 tabulky 5.3.2.2 a výsledek 

je uveden v poli daném průsečíkem sloupce 8 a řádku 9, hodnota 5,64. Limitní cyklus 

pro tento případ je uveden na obrázku 5.3.2.2, kde jsou na ose X vynášeny kvartální 

změny Trţeb a na ose Y kvartální změny Zisku. Výsledný index 5,64 je pak uveden 

v tabulce 5.3.2.2. V tabulce 5.3.2.3 jsou pak uvedena doporučení k jednotlivým fázím 

limitního cyklu vztahu Trţby/Zisk.     
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         Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.2 Limitní cyklus pro vztah Trţby/Zisk  

 

 

Tabulka 5.3.2.3: Stav a doporučení k limitnímu cyklu Trţby/Zisk 

                         Zdroj: Vlastní 

N  Q   Interpretace obr. 5.3.6 a doporučení 

  2  3   Pokles trţeb a zisku. Zvýšit trţby.            

  3  3   Pokles trţeb a zisku. Zvýšit trţby.                      

  4  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku.                     

  5  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku. 

  6  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku.                     

  7  3   Pokles trţeb a zisku. Zvýšit trţby.            

  8  4   Trţby nejsou ziskové. Zvýšit zisk.      

  9  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku.                   

 10  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku.                     

 11  3   Pokles trţeb a zisku. Zvýšit trţby.            

 12  2   Trţby jsou ziskové. Zvýšit trţby.          

 13  4   Trţby nejsou ziskové. Zvýšit zisk.      

 14  1   Pokračujte v růstu trţeb a zisku.                     

 

V tabulkách 5.3.2.3 a 5.3.2.4, kde se v hlavičce vyskytuje N a Q, vysvětlujeme, ţe: 

 N je časová posloupnost kvartálů. 

 Q je kvadrant, ve kterém dráha atraktoru protíná stavovou rovinu. Tento bod je 

dán zjištěnými daty.  

 

Ve druhém případě se jedná o analýzu vztahu Celková aktiva/Zisk, kde proměnná 

Celková aktiva je sloupec 1 a Zisk řádek 9 tabulky 5.3.2.2 a výsledek je uveden v poli 

daném průsečíkem sloupce 1 a řádku 9, hodnota 5,45. Limitní cyklus pro tento případ je 

uveden na obrázku 5.3.2.3, kde jsou na ose X vynášeny kvartální změny Trţeb a na ose 

Y kvartální změny Zisku. Výsledný index 5,45 je pak uveden v tabulce 5.3.2.2. 

V tabulce 5.3.2.4 jsou pak uvedena doporučení k jednotlivým fázím limitního cyklu 

vztahu Celková aktiva/Zisk.     
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          Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.3 Limitní cyklus pro vztah Celková aktiva/Zisk  
 

 

Tabulka 5.3.2.4 Stav a doporučení k limitnímu cyklu Aktiva/Zisk 

             Zdroj: Vlastní           

 N  Q   Interpretace obr. 5.3.7 a doporučení 

  2  4   Nezisková expanze. Zlepšit řízení aktiv.             

  3  3   Downsizing je neziskový. Nalézt ziskovější aktiva.     

  4  2   Rozumný downsizing. Nalézt nová ziskovější aktiva. 

  5  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi.       

  6  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi. 

  7  3   Downsizing je neziskový. Nalézt ziskovější aktiva. 

  8  3   Downsizing je neziskový. Nalézt ziskovější aktiva. 

  9  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi. 

 10  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi. 

 11  4   Nezisková expanze. Zlepšit řízení aktiv.           

 12  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi.      

 13  3   Downsizing je neziskový. Nalézt ziskovější aktiva.     

 14  1   Ziskový nárůst aktiv. Pokračovat v expanzi. 

 

 

V tabulkách 5.3.2.3 a 5.3.2.4 jsou uvedeny komentáře k průběhu limitních cyklů, které 

mohou být pouţity k řízení udrţitelného úspěchu organizace. 

V tabulce 5.3.2.2 jsou uvedeny indexy všech zjištění, které byly získány stejným 

způsobem pomocí programu pro chaotické systémy. Index můţeme chápat jako úroveň 

chaosu, která můţe v našem způsobu hodnocení dosahovat hodnot 1 aţ 8, jelikoţ index 

vyjadřuje průměr čísel všech period, zjištěných během analýzy. Tyto hodnoty jsou 

spojeny s výše uvedenými periodami teoretických limitních cyklů podle obrázku 

5.3.2.1.  

Limitní cyklus z obrázku 5.3.2.2, vztah Trţby/Zisk, můţeme srovnat s teoretickým 

průběhem cyklů podle obrázku 5.3.2.4, ke kterým by se měl přibliţovat. Je zřejmé, ţe 

organizace, která bude vykazovat průběh podle křivky C, dokáţe udrţet určitou 

proporcionalitu na změny v trţbách a firma se z tohoto pohledu nachází v dynamické 

rovnováze. Systém se flexibilně adaptuje na turbulenci v okolí. Pokud však sleduje 
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křivku A, pak je adaptivnější a má naději lépe odolávat turbulentním tlakům. Je to 

známka i působení inovačních procesů a byla určitě implementována změna, která 

přináší novou kvalitu. V případě sledování křivky B je organizace více rigidní a můţe 

mít problémy při změnách trţního prostředí. Udrţitelný úspěch takové organizace můţe 

být ohroţen. Samozřejmě nejlepší situace pro organizaci nastane v případě periody 1 

podle obrázku 5.3.2.1 a), která je příznivější pro udrţitelný úspěch. Organizace 

nacházející se v periodě 2 na zmíněné trajektorii C by měla rovněţ dosahovat svého 

udrţitelného úspěchu.  

 

 

 
                           Zdroj: Priesmeyer

109
 

Obr. 5.3.2.4 Stavová rovina ziskovosti trţeb  
 

 

Ze zjištěných dat byly stanoveny logistické rovnice ve tvaru, který byl vysvětlen 

v kapitole 3.2 (rovnice 3.2.2), pro proměnnou Trţby a Zisk. Obrázek 5.3.2.5 a 5.3.2.6 

uvádí parametry vypočtených logistických rovnic 5.3.2.1 a 5.3.2.2, na pozadí 

bifurkačního diagramu. Logistická regrese ze získaných dat nevykazuje oscilace. 

 

 

                                                 

109
 Priesmeyer H. Richard: Organozations and Chaos. Defining the mothods of Nonlinear Management. 

Quorum books, Westport, Connecticut, 1992. ISBN-0-89930-630-6, str. 105 
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          Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.5 Predikce Trţeb  

 

Vypočtený odhad logistické rovnice proměnné Trţby pomocí programu pro chaotické 

systémy je následující: 

Initial parameter (X):     0.700000 

Formula:        X = 1.400000 * 0.700000 * (1 - 0.700000)      (5.3.2.1)  

 

kde: 

1.4 je konstanta r podle rovnice 3.2.2 

0.7 je počáteční hodnota x(t) podle rovnice 3.2.2 

 

 
          Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.6 Predikce Zisku  

 

Vypočtený odhad logistické rovnice proměnné Zisk pomocí programu pro chaotické 

systémy je následující: 

Initial parameter (X):     0.091000 

Formula:       X = 1.100000 * 0.091000 * (1 - 0.091000)         (5.3.2.2) 

 

kde: 

1.1 je konstanta r podle rovnice 3.2.2 

0.091 je počáteční hodnota x(t) podle rovnice 3.2.2 

 

Při srovnání obrázku 5.3.2.2 a 5.3.2.4 získáváme informaci, ţe ve firmě docházelo 

zřejmě k disproporčním rozhodnutím v nákladové oblasti. Ve vnitřním prostředí 
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organizace se turbulence vyskytují rovněţ, jenţe jejich výskyt můţe být částečně 

překryt vlivy externích turbulencí. Vhodná analýza organizace ve smyslu diskrétního 

chaosu můţe poskytnout informace o místech vzniku a pohybu vnitřních a vlivu 

vnějších turbulencí. Podle odhadu logistických rovnic 5.3.2.1 a 5.3.2.2 pro obě 

proměnné (Trţby a Zisk) byly zpracovány jejich predikce, dokumentované na obrázku 

5.3.2.7 a 5.3.2.8. Ve smyslu všech výše uvedených informací v kapitole 3.2 lze 

konstatovat, ţe predikce dává sice nechaotický pohled na budoucnost, ale obsahuje 

alarmující pohled na intenzivnější obchodní činnosti se současným zvyšováním 

produktivity.  

 

 
                    Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.7: Predikce Trţeb  

 

 

 
                      Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.8: Predikce Zisku  

 

Ve výše uvedeném modelu byly pouţity proměnné vycházející z účetních výkazů, 

výsledovky a rozvahy. Stejný princip můţeme pouţít na jakékoliv jiné aktivity 

organizace, které jsme schopni kvantifikovat. Velmi zajímavé je např. sledovat 

zpoţdění v dodávkách zákazníkům ve vzájemné souvislosti se zásobami organizace. 
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Stejně tak je moţné sledovat inovační aktivity vyjádřené např. obrátkou nových výrob 

ve vzájemné souvislosti se ziskem nebo vlastním jměním organizace.   

V kapitole 3.3.2 je zmíněna strategie organizace, zaloţená na aktivitách organizace. Je 

zde i konkrétní příklad, jak takovou strategii budovat. Spojíme-li budování této strategie 

s výše uvedenými moţnostmi systémové dynamiky a naznačeným způsobem vyuţití 

teorie deterministického chaosu, pak by mohl být takový způsob managementu 

organizace poněkud dynamičtější a organizace by mohla být agilnější pro hledání 

dynamické rovnováhy a řádu jejího systému.   

 

5.4 Inovace jako ovlivnitelná proměnná udržitelného úspěchu 

organizace 

Peter F. Drucker
110

 vyslovil myšlenku, ţe základním výrobním prostředkem jiţ není 

kapitál, přírodní zdroje a práce, ale jsou jím a budou znalosti. Hodnota je nyní vytvářena 

prostřednictvím produktivity a inovací. Oba tyto faktory představují aplikaci znalostí 

v pracovním procesu. Vedoucími sociálními skupinami znalostní společnosti budou 

„kvalifikovaní specialisté“, znalostní manaţeři, kteří vědí jak alokovat poznatky a 

vědomosti, aby bylo dosaţeno jejich produktivního vyuţití. Inovace jsou nástrojem 

manaţerů, kdy vyuţívají změn jako příleţitostí pro podnikání. Manaţeři musí hledat 

zdroje inovací, to znamená změny a jejich symptomy, které jsou signálem příleţitostí 

k úspěšným inovacím. Drucker 
111

 dále uvádí sedm základních inovačních zdrojů: 

1. Nečekané události – nečekaný úspěch nebo neúspěch 

2. Rozpornost – rozpor mezi skutečnou a předpokládanou realitou 

3. Inovace vycházející z potřeb určitého procesu 

4. Změny struktury oboru nebo trţní struktury 

5. Demografie – změny v populaci 

6. Změny v pohledu na svět, změny v náladách a významech 

7. Nové znalosti – vědeckého i nevědeckého charakteru. 

První čtyři zdroje je moţné identifikovat uvnitř organizace, ale zbývající tři vně 

organizace i vně příslušného oboru. Podíváme-li se na těchto sedm zdrojů inovací 

pohledem turbulencí a komplexních systémů, pak se nám jeví více jako zdroje 

turbulencí a nelinearit jak vnitřního, tak vnějšího prostředí organizace, které přináší 

signály pro inovační procesy. Hledání zdrojů inovací potom spočívá v jiţ zmíněné 

filtraci signálů tak, aby filtrem prošly ve velké většině jen signály s informací pro 

tvorbu úspěšných inovací a šum, který můţe vyvolat inovace neúspěšné, byl maximálně 

potlačen.  

                                                 

110
 Drucker Peter F. : Postkapitalistická společnost. Management Press, 1993. ISBN 80-85603-31-4 

111
 Drucker Peter F. : Inovace a podnikavost. Praxe a principy. Management Press, 1993. ISBN 80-

85603-29-2 
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Řízení inovačních procesů se nemůţe soustředit pouze na řízení vlastních technických a 

netechnických inovací, ale musí být pojato v komplexu celého systému organizace.  

Snaţím se zahrnout do konvenčního způsobu řízení inovačních procesů některé jiţ 

známé modernější metody, které jsou podle výsledků výzkumu (kapitola 4) vyuţívány 

v menší míře, nebo jsou téměř opomíjeny. Na obrázku 5.4.1 je znázorněn komplex 

metod, o kterých se v této práci zmiňuji. Jsou pomyslně hierarchicky uspořádány do tří 

vrstev. V první vrstvě, která tvoří základ komplexu, jsou metody umoţňující poznání 

turbulentního prostředí a řízení organizace v tomto prostředí. Ve druhé vrstvě jsou 

metody podporující a umoţňující poznání a budování komplexního systému a hledání 

dynamické rovnováhy. Na vrcholu pyramidy pak stojí vrstva inovací s inovačními 

procesy spojující známý postup invence – inovace – imitace. Všechny vrstvy pyramidy 

však musí spolupracovat, aby se vytvořilo vnitřní prostředí organizace pro dosahování 

udrţitelného úspěchu.          
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Turbulentní prostředí

Dynamická rovnováha  
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          Zdroj: vlastní 

Obr. 5.4.1 Komplex metod řízení udrţitelného úspěchu prostřednictvím inovací 

 

Výše zmíněné metody představují soubory určitých činností. Prostředí organizace pro 

dosahování udrţitelného úspěchu můţeme povaţovat za komplexní systém podle 

obrázku 5.4.2, jehoţ subsystémy jsou pak zmíněné činnosti. Centrem takového systému 

je agilní dynamická
112

 strategie, která se odlišuje od klasického pojetí stanovení vizí, 

strategií a jejich realizace. Dnes se jiţ nelze spokojit ve většině případů s tímto 

statickým pojetím strategie, ale je nutné být připraven denně strategii dynamicky měnit. 

Hlavní vazba v tomto systému musí být mezi subsystémem agilní strategie a inovačními 

procesy, kdy organizace pomocí strategie nastavuje cíle a smysl inovačních procesů. 

                                                 

112
 Doz Yves, Kosonen Miko: Dynamická strategie. Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7 
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Z pohledu udrţitelného úspěchu je to podstatná informační vazba ovlivňující udrţitelný 

úspěch prostřednictvím inovací. V tomto komplexním dynamickém systému nemůţe 

být nastavená dlouhodobě fixní ţádaná hodnota pro jeho řízení, ale musí podléhat 

změnám v závislosti na stavu okolního prostředí. Citovaná dynamická ţádaná hodnota 

je generována především subsystémem CI (competitive intelligence). CI samozřejmě 

poskytuje také informační základnu pro subsystémy inovací a řízení chaosu. Komplexní 

systém organizace je pak dynamicky koncipován pomocí systémové dynamiky.  
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          Zdroj: vlastní 

Obr. 5.4.2 Komplexní systém udrţitelného úspěchu 

 

Komplexní systém podle obrázku 5.4.2 můţeme povaţovat za systém aktivit 

vytvářejících konkurenční postavení organizace.  Příklad takového systému je uveden 

na obrázku 3.3.2.2. Vytváření konkurenční výhody organizace podnikající 

v turbulentním prostředí musí vycházet z klíčových aktivit organizace: 

 agilní strategie 

 competitive intelligence 

 řízení chaosu 

 vyţití systémové dynamiky 

 inovačních procesů a inovací. 

Účinnost klíčových aktivit musí být podporována dalšími aktivitami s jejich vazbami 

podle obrázku 5.4.2. Čím lépe dokáţe organizace všechny navrhované aktivity provádět 

a provázat je v dobře fungující komplexní systém, tím bude mít větší pravděpodobnost 

dosahovat dynamické rovnováhy s menším časovým zpoţděním, jinak řečeno, 
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dosahovat udrţitelného úspěchu flexibilněji. Na jednotlivé subsystémy podle obrázku 

5.4.2 můţeme pohlíţet jako na faktory úspěchu inovace.   

Inovace a inovační procesy hrají v popsaném systému největší roli pro jeho 

konkurenceschopnost a flexibilitu. To znamená, ţe inovace musí probíhat ve všech 

subsystémech systému. Tím se dostáváme k široké paletě různých typů inovací, které je 

moţné pomyslně sdruţit do čtyř základních skupin, jejichţ pyramidové uspořádání je 

podle obrázku 5.4.3. 
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Technické inovace

Netechnické inovace

 

          Zdroj: vlastní 

Obr. 5.4.3 Různé typy inovací 

 

V nejspodnější vrstvě typů inovací jsou inovace operačních činností, které s pohledu 

řádu inovací jsou většinou inovace nultého aţ čtvrtého řádu (viz obrázek 3.4.7). Tyto 

inovace mohou ovlivnit udrţitelný úspěch organizace, mohou uvést systém do 

dynamické rovnováhy, ovšem v prostředí s turbulencemi a nelinearitami s menším 

dopadem na organizace. Obrázek 5.4.4, který vychází z obrázku 3.3.2.1, demonstruje 

ten fakt, ţe inovace tohoto typu mohou sice způsobit dynamickou rovnováhu systému, 

ale jen do obecné konkurenční hranice produktivity, dané efektivitou operačních 

činností. Výsledky výzkumu (viz kapitola 4) uvádí, ţe inovace operačních činností jsou 

více soustředěny na zlepšování procesů metodikou PDCA. Při větších turbulencích 

prostředí tento způsob vedení inovačních procesů nebude schopen efektivně vracet 

rozváţený systém do dynamické rovnováhy. Ve druhé vrstvě to jsou inovace produktů a 

sluţeb. Zde je moţno hovořit o inovacích pátého aţ devátého řádu (viz obrázek 3.4.7). 

Inovace pátého a šestého řádu mohou uţ posouvat hranici produktivity podle obrázku 

5.4.4 a zavádět v komplexním systému organizace ţádoucí nelinearity, uvádějící systém 
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do dynamické rovnováhy. Stejně tak mohou vytvářet v okolním prostředí neţádoucí 

nelinearity pro konkurenční organizace. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe organizace 

pro tvorbu hlavně technických inovací pouţívají v největší míře jen konkrétní 

poţadavky zákazníků, coţ více méně směřuje k zakázkové činnosti a organizace více 

aplikuje inovace nultého aţ třetího řádu, které vedou pouze k posouvání organizace 

k hranici produktivity. To, ţe metodiky jako např. TRIZ, jsou pouţívány méně, 

signalizuje úroveň inovačních procesů na niţších řádech inovací. Důsledkem jsou 

organizace pohybující se dál od dynamické rovnováhy. Jen menšina z nich vlivem 

latentní samoorganizace nalézá cestu zpět k dynamické rovnováze. Tato cesta však musí 

být lemována několika inovacemi vyšších řádů neţ jsou inovace třetího řádu, aby 

organizace dosáhla dynamické rovnováhy.   

 

Oblast, kde 

inovacemi zvyšování 

provozní efektivity 

může ovlivnit 

udržitelný úspěch

 

          Zdroj: vlastní 

Obr. 5.4.4 Vliv inovací operačních činností 

 

Inovace operačních činností a inovace produktů a sluţeb jsou převáţně inovace 

technické s celkem jasně specifikovaným řádem inovace ve smyslu výše uvedené teorie 

(viz kapitola 3.4). Ovšem situace s řádem inovace u vrstvy inovace strategie a 

managementu uţ tak jasně specifikována není. Pro specifikaci řádu těchto inovací by 

mohlo být vhodné pouţít v teorii inovace popsanou komplexní inovaci (viz obrázek 

3.4.1) se svým poloměrem podnětné inovace. Do tohoto poloměru podnětné inovace 

vstupují i netechnické inovace, které zpravidla obsahují i inovaci strategie a 

managementu organizace. Lze tedy konstatovat, ţe na vrstvy inovace strategie a 

managementu působí podnětná inovace hlavně z vrstvy inovace produktů a sluţeb. 

Vyvolané inovace inovací podnětnou mohou být různého řádu, který bude zřejmě 
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závislý na velikosti nelinearity vyvolané podnětnou inovací. Systém bude mít pak snahu 

nalézt dynamickou rovnováhu prostřednictvím vyvolaných inovací, včetně inovací 

strategie a managementu. Z této filozofie je moţné navrhnout i řády inovace strategie a 

managementu. Tabulka 5.4.1 tento návrh uvádí. 

 Tab. 5.4.1 Řád inovace strategie a managementu 

Zdroj: vlastní 

Řád inovace Strategie Management 

0 

ponechání stávající strategie ponechání stávající způsobu 
managementu 

1 

implementace nejnutnější změny v 
nejbližším okolí podnětné inovace; 
oslovení stávajících zákazníků  

malá modifikace stávajícího 
způsobu managementu pouze v 
útvarech realizace podnětné 
inovace 

2 

implementace změn všech procesů 
vztahujících se ke všem vyvolaným 
inovacím; oslovení stávajících a 
známých potenciálních zákazníků; 
implementace změny prodejní 
strategie 

změna managementu všech 
procesů vztahujících se ke všem 
vyvolaným inovacím; změna 
managementu prodeje  

3 

implementace změn všech procesů 
organizace; oslovení stávajících a 
známých potenciálních zákazníků a 
provedení marketingových výzkumů 

změna managementu všech 
procesů; změna managementu 
marketingu 

4 

implementace nového procesního 
modelu organizace; implementace 
změny celkové obchodní strategie 
organizace 

nový procesní management;  změna 
způsobu managementu organizace  

5 

transformační změna organizace; 
implementace dynamické strategie 

nový transformační management 
organizace 

 

Základní generické strategie zůstávají ve všech řádech strategií stejné. Jedná se o 

strategii nízkých nákladů nebo strategii diferenciace nebo o kombinaci těchto dvou 

generických strategií. Řád strategie určuje její rozsah a dopad. Navrhovaný pátý řád 

strategie zahrnuje princip strategicky agilní organizace. Obrázek 5.4.5 vysvětluje, ţe 

organizace, která chce rychle zvládat změny s vysokou komplexností, musí být agilní 

organizací. Strategie takové organizace musí být dynamická a musí zahrnovat tři 

klíčové prvky strategie: 

 strategickou vnímavost 

 kolektivní zapojení vedení – jednota vedení 

 pruţnost zdrojů. 

Obrázek 5.4.6 uvádí tyto tři klíčové prvky strategie s jejich vlastnostmi. Obrázek 5.4.7 

znázorňuje jak v organizaci zajistit přechod od strategického řízení ke strategické 

agilnosti – dynamické strategii.  
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     Zdroj: Doz
113

 

Obr. 5.4.5 Strategicky agilní organizace 

 

 

    Zdroj: Doz
114

 

Obr. 5.4.6 Klíčové prvky zajišťující strategickou agilnost 

 

                                                 

113
 Doz Yves, Kosonen Miko: Dynamická strategie. Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7, 

str. 15  
114

 Doz Yves, Kosonen Miko: Dynamická strategie. Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7, 

str. 124  
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        Zdroj: Doz
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Obr. 5.4.7 Od strategického řízení ke strategické agilnosti 

 

Řád inovace managementu souvisí s velikostí a frekvencí změn, které musí 

management rozhodovat a řídit. Inovace managementu musí být v logické souvislosti 

hledání dynamické rovnováhy s tímto procesem spojeny. Řád inovace managementu 

bude tím vyšší, čím bude větší vzdálenost komplexního systému od dynamické 

rovnováhy. 

Pro hledání a dosahování dynamické rovnováhy prostřednictvím inovací je vhodné 

spojit technické a netechnické inovace v rámci komplexního systému organizace 

v jeden komplex vyuţívat jednotlivé řády inovací pro management v turbulentním 

prostředí tak, jak to popisuje tabulka 5.4.2. Významy pouţitých písmen v této tabulce 

vyjadřují vhodnost synergie řádů technických a netechnických inovací pro dosahování 

dynamické rovnováhy a jsou následující:   

A. můţe být efektivní pouze v lineárním prostředí a uvést systém do rovnováhy 

B. můţe být efektivní i v turbulentním prostředí s poznanými turbulencemi a 

nelinearitami a uvést systém do rovnováhy 

C. můţe být efektivní i v turbulentním prostředí s nepoznanými turbulencemi a 

předpokládanými nelinearitami a uvést systém do rovnováhy 

                                                 

115
 Doz Yves, Kosonen Miko: Dynamická strategie. Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7, 

str. 56  
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D. můţe být efektivní i v turbulentním prostředí s nepředpokládanými turbulencemi 

a nelinearitami a uvést systém do rovnováhy 

E. nedostatečná strategie a management, které nebudou asi schopné uvést systém 

prostřednictvím inovace do rovnováhy 

F. nedostatečné inovace, které nebudou asi schopné uvést systém při této strategii a 

způsobu řízení do rovnováhy 

 Tab. 5.4.2 Hledání dynamické rovnováhy prostřednictvím inovací 

            Zdroj: vlastní 

Řád 
netech/tech 
inovace 0 1 2 3 4 5 

0 A   F       

1             

2             

3             

4 E   B       

5       C     

6             

7             

8           D 

9             

  

Úspěšnost dosahování dynamické rovnováhy komplexního systému organizace je pak 

moţné hodnotit podle kritérií uvedených na obrázku 5.4.8.  
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Zdroj: Trommsdorff
116

 

Obr. 5.4.8 Kritéria úspěchu inovace 

 

V závěru této kapitoly bych se rád vrátil ke slovům Petera F. Druckera z jejího úvodu a 

vyslovil přesvědčení, ţe manaţeři organizací, a především kapitáni českého školství 

budou směřovat poněkud více k podpoře tvorby technických inovací, která je podle 

mého názoru hlavním faktorem budoucího rozvoje společnosti, a technické inovace jsou 

jeho hybnou silou. Některé dotační tituly národních rozvojových programů toto 

naznačují a stejně tak to naznačuje správný tlak na zvýšení obecné úrovně vzdělanosti. 

Jsem přesvědčen, ţe při eventuálním budoucím opakování obdobného výzkumu 

obsaţeného v této práci, budou výsledky přístupu organizací k jejich zlepšování a 

rozvoji pozitivnějšího charakteru.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116
 Trommsdorff Volker, Steinhoff Fee: Marketing inovací. C.H.Beck Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-

092-8, str. 36 
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6. Závěr 

Tato kapitola přehledněji a stručně sumarizuje výsledky disertační práce. 

   

6.1 Doporučení a závěry 

Cíl disertační práce rozvedený v kapitole 2 je následující:   

„Nalézt nové přístupy k managementu organizace tak, aby bylo možné zpracovat 

doporučení pro řízení udržitelného úspěchu organizace v turbulentním prostředí, 

prostřednictvím inovací různého řádu“.  

Doporučení pro řízení udrţitelného úspěchu jsou náplní kapitoly 5. Ve stručnosti je 

moţné tato doporučení sumarizovat ve smyslu obrázku 6.1, který je moţnou procesní 

modifikací obrázku 5.1.2 a představuje samoorganizující se komplexní systém, ve 

kterém působí dvě hlavní zpětné vazby. Pozitivní zpětná vazba buzená inovacemi, která 

by měla ovlivňovat trajektorii systému ţádoucími nelinearitami a negativní zpětná 

vazba buzená opět inovacemi, která by měla mít na trajektorii systému stabilizační 

účinek, aby nedošlo k „přehřátí“ systému a jeho eventuálnímu zhroucení.   

 

Dynamická 

rovnováha

Měření Strategie Inovace

Organizace, komplexní systém

Turbulentní

prostředí

Udržitelný úspěch 

organizace

Neg. ZV

Nelin

Nelin

Info

Pos. ZV

Řízení Inov.

Strat. vnímavost

Vize

Samoorganizace komplexního systému

 

          Zdroj: vlastní 

Obr. 6.1 Hledání dynamické rovnováhy prostřednictvím inovací 

 

Hnědě vyplněné ovály v obrázku 6.1 představují základní subsystémy, o kterých 

pojednává toto disertační práce ve všech třech hlavních částech, teoretická – výzkum – 
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syntetická (doporučující). Závěry a doporučení pro jednotlivé základní subsystémy jsou 

následující: 

Turbulentní prostředí  

V tomto odstavci jsou uvedeny závěry z kapitoly 5.2. 

A. Nelinearity nelze plánovat, lze je jenom předvídat a připravit se na ně tak, 

abychom dokázali čelit negativním nelinearitám a dokázali vyuţít pozitivní 

nelinearity – příleţitosti. Takto musí být koncipována strategie organizace. 

B. Řízení organizace v turbulentním prostředí by mělo zahrnovat: 

a. Odhalení zdroje turbulence a chaosu pro organizaci 

b. Identifikace nesprávných reakcí managementu na turbulence: 

i. Propustit talentované zaměstnance 

ii. Šetřit na technologiích 

iii. Redukovat riziko 

iv. Zastavit vývoj výrobků 

v. Vyměnit prorůstové manaţery za manaţery pouze omezující 

náklady 

vi. Zavrhnout inovace jako klíčovou strategii 

c. Zavedení systému včasného varování 

d. Vytvoření klíčových scénářů a strategií 

e. Výběr nejpravděpodobnějšího scénáře a příslušné strategie 

f. Implementace přístupů řízení chaosu do strategického managementu 

g. Implementace přístupu řízení chaosu do ostatních funkcí organizace 

h. kontrola dosahování udrţitelného úspěchu a rozhodnutí o dalším 

průchodu smyčkou těchto osmi bodů.  

C. Budoucnost organizace závisí na tom, jak bude management agilní. Budovat 

agilní organizaci 

D. Řízení v turbulentním prostředí se můţe sice provádět intuitivně (administrativní 

model rozhodování), coţ asi většina organizací provádí, ale doporučení je 

pouţívat ve větší míře sofistikovanější metody, jako je např.:  

a. jiţ uvedené scénářové plánování, které je zaloţeno na identifikaci a 

shromaţďování klíčových vlivů prostředí a hnacích sil změn. 

b. rozhodovací matice, pravděpodobnostní stromy nebo i simulace metodou 

Monte Carlo, pouţitelné pro rozhodování o budoucnosti organizace za 

rizika a nejistoty 

c. fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy a teorie chaosu.  

Měření 

Pro odhalení zdrojů turbulence a chaosu vyuţívat strategickou vnímavost podporovanou 

systémem „Competitive Intelligence“, zabývajícím se vytvářením zpravodajských 

systémů generujících informace pro rozhodování, pracujících jak s externími, tak 

interními zdroji dat. (Viz kapitola 5.2). 

Strategie 

V tomto odstavci jsou uvedeny závěry z kapitoly 5.2. 
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A. Kaţdá organizace musí řídit rozdělování svých zdrojů ve smyslu 

pravděpodobnosti dosahování nejlepších výsledků 

B. Optimální výkonnosti (trvalý úspěch-dynamická rovnováha) v turbulentním 

prostředí můţe organizace dosáhnout, pokud strategie a moţnosti organizace se 

vyrovnají úrovni turbulence prostředí. 

C. Komplexnost, jako výsledek rozdílnosti můţe být vyřešena diverzifikací 

organizace a jednotlivým částem organizace pak mohou být přiřazeny zdroje a 

pravomoci k řízení jejich oblasti. 

D. Existuje minimální objem pro růst organizace, proto musí rozlišovat mezi růstem 

správného nebo nesprávného druhu. 

E. Budoucnost organizace je utvářena současnou výkonností managementu ve 

čtyřech oblastech: 

a. v přidělování kapitálu 

b. v personálních rozhodnutích 

c. v oblasti inovací 

d. v oblasti výkonnosti strategie. 

e. V kaţdé této oblasti musí management svoji výkonnost neustále 

zvyšovat, v porovnání s minulými výsledky, hlavně v likviditě, 

produktivitě a nákladech na budoucnost – inovace. 

Dynamická rovnováha 

A. Organizace by měly vycházet z faktu, ţe zpětné vazby významně ovlivňují 

komplexitu systému a pro budování řádu, který podporuje dosahování 

dynamické rovnováhy systému, by měly vyuţívat metodiku systémové 

dynamiky, kde je kladen hlavní důraz na roli struktury a jejího vztahu 

s dynamickým chováním systému, modelovaném pomocí sítě informačně 

uzavřených zpětnovazebních smyček. Systémová dynamika je vhodná pro 

systémy, které se vyznačují tím, ţe jsou komplexní, zpětnovazební, nelineární, 

částečně kvalitativní a dynamické. Je vhodná samozřejmě i pro systémy sociálně 

ekonomické (viz kapitola 5.3.1) 

B. Vyuţít teorie deterministického chaosu při analýzách chování organizací a také 

o moţném budoucím chování organizace (viz kapitola 5.3.2) 

C. Pouţít srovnání limitního cyklu (viz obrázek 5.3.2.2) s teoretickým průběhem 

cyklu (viz obrázek 5.3.2.4) pro zjištění dosahování dynamické rovnováhy 

systému, tj. udrţitelného úspěchu organizace   

D. Získáme-li data o některých jevech ve formě časových řad, pak můţeme pouţít i 

další z metod teorie chaosu, kdy z těchto dat vyjádříme např. Hurstův exponent, 

který určuje míru chaotičnosti časové řady (viz kapitola 3.2) 

E. Vytvářet modelový komplexní systém organizace na principu síťové organizace, 

organizační struktura typu améba (viz obrázek 5.3.1.6), za pouţití systémové 

dynamiky.  
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Inovace 

A. Manaţeři musí hledat zdroje inovací, to znamená změny a jejich symptomy, 

které jsou signálem příleţitostí k úspěšným inovacím, v sedmi základních 

inovačních zdrojích (viz kapitola 5.4): 

a. Nečekané události – nečekaný úspěch nebo neúspěch 

b. Rozpornost – rozpor mezi skutečnou a předpokládanou realitou 

c. Inovace vycházející z potřeb určitého procesu 

d. Změny struktury oboru nebo trţní struktury 

e. Demografie – změny v populaci 

f. Změny v pohledu na svět, změny v náladách a významech 

g. Nové znalosti – vědeckého i nevědeckého charakteru. 

B. Řízení inovačních procesů se nemůţe soustředit pouze na řízení vlastních 

technických a netechnických inovací, ale musí být pojato v komplexu celého 

systému organizace (viz obrázek 6.1). V kapitole 5 jsou zahrnuty do 

konvenčního způsobu řízení inovačních procesů některé jiţ známé modernější 

metody, které jsou podle výsledků výzkumu (kapitola 4) vyuţívány v menší 

míře, nebo jsou téměř opomíjeny. 

C. Vytváření konkurenční výhody organizace podnikající v turbulentním prostředí 

musí vycházet z klíčových aktivit organizace (viz obrázek 5.4.2): 

a. agilní strategie 

b. competitive intelligence 

c. řízení chaosu 

d. vyţití systémové dynamiky 

e. inovačních procesů a inovací. 

D. Pro hledání a dosahování dynamické rovnováhy prostřednictvím inovací je 

vhodné spojit technické a netechnické inovace v rámci komplexního systému 

organizace v jeden komplex vyuţívat jednotlivé řády inovací pro management 

v turbulentním prostředí tak, jak to popisuje tabulka 5.4.2. 

E. Inovace, budící kladnou zpětnou vazbu podle obrázku 6.1 by měly být třetího a 

vyššího řádu a inovace budící zápornou zpětnou vazbou mohou být převáţně 

nultého aţ třetího řádu. Mohou být však v některých případech i vyššího řádu 

neţ třetího. 

F. Pro tvorbu inovací vyuţívat metodiku TRIZ (viz kapitola 3.4) 

 

6.2 Přínos disertační práce 

Praktický přínos disertační práce vidím ve vyuţití v disertační práci uvedených 

poznatků v komplexu, který vytváří samoorganizovaný komplexní systém organizace, 

(viz obrázek 6.1) a v doporučeních pro vývoj takového systému. Výsledky disertační 

práce mohou také slouţit i jako pomůcka pro management těch organizací, které se ještě 

váţněji nezačaly zabývat řízením v turbulentním prostředí, za podpory inovací a 

inovačních procesů. V kapitole 5.1 je jednak na základě výsledků výzkumu (kapitola 

4.5) a také na základě faktické podstaty, spojen pojem zlepšování s pojmem inovace. 

Přínosem disertační práce je poznatek, ţe v organizacích došlo k posunu myšlení ve 
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prospěch spojování inovací a zlepšování, proti stavu, který zaznamenal Košturiak 

v letech 2000 aţ 2008
117

, kdy na základě výzkumu konstatoval, ţe zlepšování procesů a 

inovace jsou v mnoha firmách organizačně odděleny. A dále uvádí, ţe se v podstatě 

jedná o dvě formy vytváření vyšší hodnoty pro zákazníka, které musí být vzájemně 

propojeny, koordinovány a musí mezi nimi být vzájemný rytmus. Dalším praktickým 

přínosem disertační práce je spojení zlepšování a inovací v jednu formu vytváření vyšší 

hodnoty pro zákazníka. Odpadá tak v praxi někdy obtíţně zajistitelná koordinace.     

Přínosem pro další výzkum v problematice této disertační práce je vytvořený řád 

netechnických inovací a jejich pouţití, ve spojení s řády technických inovací, pro 

management organizace v turbulentním prostředí k dosahování udrţitelného úspěchu 

organizace prostřednictvím inovací. Další výzkum by mohl navazovat jak na řády 

netechnických inovací, tak na jejich vzájemné působení s řády technických inovací na 

udrţitelný úspěch organizace. 

Disertační práce zmiňuje řadu moderních metod vyuţitelných pro řízení organizací, 

které jsou podle výsledků výzkumu, minimálně pouţívány nebo nejsou vůbec 

pouţívány v jejich praktickém ţivotě. Zavedení výuky těchto metod v komplexu podle 

obr. 6.1 do výuky ekonomických i provozně-ekonomických studijních oborů by mohlo 

napomoci jejich aplikace v organizacích a tím i zvýšení jejich uvědomění si 

problematiky turbulencí, s předpokládaným kladným vlivem na jejich udrţitelný 

úspěch.  

Rád bych také uvedl přínos disertační práce pro moji osobu, kdy jsem si ověřil, ţe je 

moţné spojit zlepšování a inovace v jednu formu hnací síly rozvoje organizace, který je 

moţno jinými slovy nazvat dosahování udrţitelného úspěchu organizace, chápaného 

rovněţ jako dynamická rovnováha systému. Jako současný vysokoškolský pedagog 

managementu řízení kvality, který strávil dost let na pozici top manaţera odpovědného 

za rozvoj organizace, mohu spojit praktické zkušenosti a poznatky získané doktorským 

studiem a zpracováním této disertační práce, pro výchovu manaţerů schopných alespoň 

částečně zvládat vlivy nelinearit a turbulence při řízení organizací.     
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Použité zkratky 

 

5S   Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke  

  (Roztřídit, Srovnat, Vyčistit,  Systematizovat, Standardizovat) 

ARIZ   Алгоритм    Решения Изобретательских Задач 

BSC   Balanced Score Cards 

CAF  Common Assessment Framework 

CAS   Complex Adaptive System 

CI   Competitive Intelligence  

ČSN   Česká státní norma 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DFSS   Design for Six Sigma 

DMADOV  Define, Measure, Analyse, Design, Optimize, Verify  

DMADV  Define, Measure, Analyse, Design, Verify 

DMAIC  Define, Measure, Analyse, Improve, Control 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

DOE   Design of Experiment 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

EN   Evropská norma 

ERP   Enterprise Resource Planning 

FMEA  Failure Mode and Effect Analyses 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points 

HBR   Harward Business Review 

IS/ICT  Infomation Systems/Information and Communication Technology 

ISO   International Standardisation Organisation 

JIT   Just-in-Time 

MBO   Management by Objectives  

MIS   Marketing Information System 

OE   Operační efektivnost 

OEE   Overall Equipment Efficiency 

PDCA   Plan-Do-Check-Act 

PH   Přidaná hodnota 

QFD   Quality Function Deployment  

QMS   Quality Management Systém 

SMED  Single minute exchange of dies 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TOC   Theory of Constraint 

TPM   Total Productive Maintenance 

TPS   Toyota Production System 

TQC   Total Quality Control 

TQM   Total Quality management 

TRIZ   Теория Решения Изобретательских Задач 

VDA   Verband der Automobilindustrie 

WCM   World Class Manufacturing 

ZN   Zlepšovací návrh 
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