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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        
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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.    

 

 

Key words:  

Turbulence; Nonlinearities; Complex System; Dynamic Balance; Chaos; Sustained 

Success; Innovation; Dynamic Strategy        
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1. Úvod. 

V roce 2005 dosáhla firma, kde jsem byl členem vrcholového vedení 14 let, 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 prováděné pod systémem řízení kvality, 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.   

Na základě svých praktických zkušeností z vrcholových manaţerských funkcí jsem se 

zamýšlel nad tím, jaký model pouţít pro management v 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 těmto faktům 

jsem si chtěl také ověřit, do jaké míry se setkávají i jiné organizace s podobnými 

problémy a pokusit se svůj pohled zevšeobecnit jako 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 



9 

 

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 předpokladech z kapitoly 2. Tato část vychází z jiţ 

citovaných předpokladů a popisuje problematiku turbulentního prostředí, komplexních 

systémů, dynamické rovnováhy a inovací.  

3.1 Turbulentní prostředí  

Ansoff definuje v závislosti na frekvenci a náhodnosti změn pět úrovní turbulence podle 

obrázku 3.1.1. 

 

                       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. Kotler srovnává 

ekonomiku nové normality (turbulentní prostředí) s ekonomikou normální ve smyslu 

tabulky 3.1.1. 

 

 

                                                 

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 
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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 

 

3.2 Komplexní systém  

Komplexní systém
9
 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. Komplexní systém můţe také být 

adaptivní (Komplexní adaptivní systém - CAS), reagovat na vnější vlivy nebo 

dokonce na účinky svého vlastního chování a učit se z nich – tj. jejich vlivem se měnit. 

Komplexita staví na pojmu chaosu  

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

taková teorie vznikne. 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.  

Tvary některých přírodních objektů jsou v různých měřítcích velikosti soběpodobné, 

tedy pro ně platí škálová invariance (fraktály) a 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 

                                                 

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 

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

1629-5   
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podnětů do stavu, který je na hranici mezi úplným chaosem a úplným uspořádáním. 

Ţivé systémy jsou příklady nejsloţitějších systémů. 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. 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. 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
10

, 

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 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.  

Z pozorování v ekosystémech byla odvozena iterační rovnice tzv. logistická rovnice, na 

které lze chaotické chování systému rovněţ demonstrovat: 

                       
11

                        (3.2.2) 

kde:   

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

                                                 

10
 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 102 
11

 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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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   

  

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.       

 

 

 

    Zdroj: Dostál
12

 

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. 

Získáme-li však data o některých jevech ve formě časových řad, pak můţeme pouţít i 

další z metod teorie chaosu, kdy z těchto dat vyjádříme Hurstův
13

 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 

                                                 

12
 Dostál Petr, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1,str. 101 
13

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

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 103. 
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také své vlastní Ljapunovy
14

 exponenty. Pozitivnní exponent vyjadřuje expanzi a 

negativní kontrakci. Čím je větší hodnota největšího kladného Ljapunova exponentu, 

tím je kratší čas spolehlivé predikce časové řady. 

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
15

 

Obr. 3.2.13 Koncepty zpětné vazby 

 

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. 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. Tabulka 3.2.1 uvádí porovnání vybraných vlastností 

komplexních systémů s jednoduchými systémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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

Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1, str. 104. 
15

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

1629-5, str. 29 
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Tab. 3.2.1 Porovnání vybraných vlastností komplexních systémů 

Zdroj: Rosický
16

 

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. 

 

          

                                                 

16
 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. 

3.4 Teorie inovací  

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. 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. 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. 
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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.    

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.  

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 

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 

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

která pak zobrazuje v podstatě reálný průběh cyklů.  

 

 

Zdroj: Valenta
17

 

Obr. 3.4.6 Schumpeterovo schéma hospodářských cyklů 

 

V tabulce 3.4.2 jsou uvedeny řády inovací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
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
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18
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 v disertaci shrnuty poznatky a důvody pro volbu jednotlivých 

otázek, vycházející ze současného stavu poznání příslušných oblastí a vlastních 

pozorování a zkušeností. Některé otázky jsou tvořeny podotázkami.  

Otázka 3: Mají organizace ve větší míře systémově upraveno zlepšování 

v rámci systémů řízení kvality? 

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

systémovým dopadem? 

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. 

Otázka 6: Používají organizace pro řízení a rozhodování ve větší míře 

sofistikované systémové metody?  

Pro tento výzkum je otázka tvořena dalšími podotázkami: 

 Administrativní model 

 Racionálně-ekonomický model,  

 Pouţívání SWOT
19

  

 MBO
20

  

 Řízení pomocí scénářů
21

 

 Pouţívání BSC
22

  

                                                 

19
 Grasseová Monika a kolektiv: Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Computer Press, 2008. 

ISBN 978-80-251-1987-7, str. 18 aţ 26 
20

 http://managementmania.com/index.php/management-organizace/60-zakladni-pojmy/100-mbo 
21

 Fotr Jiří a kol.: Manaţerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-

15-9, část III 
22

 Kaplan Robert S., David P. Norton: Balanced Scorecard. Management Press, 2005. ISBN 80-7261-124-

0 
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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.: 

 Pouze poţadavky zákazníků 

 Benchmarking
23

 

 QFD
24

 – transformace poţadavků zákazníka do znaků kvality 

 DOE
25

 – návrh experimentu  

 FMEA
26

 – analýza vlivu moţných vad 

 DMADV
27

 (DMADOV) – část DFSS  

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 

 

4.3 Volba velikosti vzorku a sběr dat 

Byla zvolena náhodná volba vzorku zkoumaných organizací a jeho velikost byla 

vypočtena podle vzorce
28

 4.3.1: 

  
      

                                                   (4.3.1) 

Ze 155 dotazníků bylo 133 pouţitelných pro účely výzkumu. Chyba výzkumu je asi 8%. 

                                                 

23
 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 
24

 Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1, 

str.53 
25

 Tošenovský Josef, Darja Noskievičová: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex a.s., 2000. 

ISBN 80-7225-040-X, str. 71 
26

 Plura Jiří: Plánování a neusálé zlepšování jakosti. Computer press, Praha, 2001. ISBN 80-7226-543-1, 

str. 75 
27

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  
28

 Roman Kozel a kolektiv: Moderní marketingový výzkum. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0966-

X, str. 159 
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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.    

4.5 Závěr výzkumu 

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. 

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. 
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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 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 

V této kapitole disertační práce je 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.  

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 
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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.  

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 

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 
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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.:  

 scénářové plánování, které je zaloţeno na identifikaci a shromaţďování 

klíčových vlivů prostředí a hnacích sil změn
29

. 

 rozhodovací matice, pravděpodobnostní stromy nebo i simulace metodou Monte 

Carlo
30

, pouţitelné pro rozhodování o budoucnosti organizace za rizika a 

nejistoty 

 fuzzy logika
31

, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy a teorie chaosu
32

.  

                                                 

29
 Jiří Fotr, Lenka Švecová, Jiří Dědina, Helena Hrůzová, Jiří Richter, Manažerské rozhodování. Postupy, 

metody a nástroje. Ekopress s.r.o., 2006, ISBN 80-86929-15-9, Část III 
30

 Jiří Fotr, Lenka Švecová, Jiří Dědina, Helena Hrůzová, Jiří Richter, Manažerské rozhodování. Postupy, 

metody a nástroje. Ekopress s.r.o., 2006, ISBN 80-86929-15-9, Část III  
31

 Constantin von Altrock: Fuzzy Logic & Neurofuzzy Application in Business & Finance. Prentice 

HallPTR, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-368465-2 
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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
33

 

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.  

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.  

Turbulence sebou přináší chaos. 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 
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body chaosu a přijmout opatření nezbytná pro minimalizaci všech potenciálních hrozeb 

chaosu. Tuto situaci je moţné vyjádřit obrázkem 5.2.10  

 

 

Zdroj:Kotler
34

 

Obr. 5.2.9 Nekonečný cyklus řízení chaosu 

 

 

 

Zdroj:Kotler
35

 

Obr. 5.2.10 Od turbulence k udrţitelnosti 
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Následující obrázek 5.2.13 shrnuje způsoby 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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organizace
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a učení se

Scénářové

plánování

 

               Zdroj: Johnson
36

 

Obr. 5.2.13 Řízení pro jednotlivé podmínky prostředí 

 

   

5.3 Hledání dynamické rovnováhy komplexních systémů 

5.3.1 Možné metody 

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 
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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. 

Standard 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
37

, 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 

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 
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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
38

 v managementu 

jsou následující: 

 Samoposilující se chování.  

 Cílové chování.    

Tyto dva archetypy tvoří základní strukturu systémového myšlení. Existují i další 

archetypy:  

 Cílové chování se zpožděním. 

 Oscilace. 

 Meze růstu.  

 Eskalace. 

 Růst a nedostatečné investice.  

 Tragédie společného 

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). 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
39

 

rozhodování zahrnující např. lineární programování, nelineární programování, 

dynamické programování, stochastické programování atd. Pro hledání dynamické 

rovnováhy systému je moţné pouţít další pokročilé metody rozhodování
40

 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 

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.  

 

 

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 +     +  + * 
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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.     

 

 

 
         Zdroj: Vlastní 

Obr. 5.3.2.2 Limitní cyklus pro vztah Trţby/Zisk  
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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 tabulce 5.3.2.3, 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. 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  periodami 

teoretických limitních cyklů. 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 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.  
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                           Zdroj: Priesmeyer

41
 

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. Logistická regrese ze 

získaných dat nevykazuje oscilace. 

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 

 

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 

organizace se turbulence vyskytují rovněţ, jenţe jejich výskyt můţe být částečně 

překryt vlivy externích turbulencí. Vhodná analýza organizace ve smyslu diskrétního 
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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  

 

 

5.4 Inovace jako ovlivnitelná proměnná udržitelného úspěchu 

organizace 

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 
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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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          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
42

 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. 

                                                 

42
 Doz Yves, Kosonen Miko: Dynamická strategie. Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-227-7 
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Hlavní vazba v tomto systému musí být mezi subsystémem agilní strategie a inovačními 

procesy, kdy organizace pomocí strategie nastavuje cíle a smysl inovačních procesů. 

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. Vytváření konkurenční výhody 

organizace podnikající v turbulentním prostředí musí vycházet z klíčových aktivit 

organizace: 

 agilní strategie 

 competitive intelligence 

 řízení chaosu 

 vyţití systémové dynamiky 
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 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, 

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. 

 

Inovace operačních činností
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Inovace strategie

Inovace managementu
ZDROJ

INOVACÍ 
CHOVÁNÍ
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Technické inovace
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          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 demonstruje ten fakt, ţe inovace tohoto typu 

mohou sice způsobit dynamickou rovnováhu systému, ale jen do obecné konkurenční 
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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 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 
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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 

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. Strategie takové organizace 

musí být dynamická a musí zahrnovat tři klíčové prvky strategie: 

 strategickou vnímavost 

 kolektivní zapojení vedení – jednota vedení 
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 pruţnost zdrojů. 

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 

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             
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6. Závěr 

Tato kapitola přehledněji a stručně sumarizuje výsledky disertační práce. 

   

6.1 Doporučení a závěry 

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.   
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          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 – 

syntetická (doporučující). Závěry a doporučení pro jednotlivé základní subsystémy jsou 

následující: 
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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. 

A. Kaţdá organizace musí řídit rozdělování svých zdrojů ve smyslu 

pravděpodobnosti dosahování nejlepších výsledků 
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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.  

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 
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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 

prospěch spojování inovací a zlepšování, proti stavu, který zaznamenal Košturiak 

v letech 2000 aţ 2008
43

, kdy na základě výzkumu konstatoval, ţe zlepšování procesů a 

                                                 

43
 Košturiak, Boledovič, Krištak, Marek: Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. 

Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2, str. 5 
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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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